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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.“ 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с.Добрич, община Димитровград    Дата: 17.12.2015г. 

Дискутиран проблем / тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: Участниците в ГСС проявиха интерес по темата „домашно насилие“ във връзка с 

кампанията „16 дни срещу насилието над жени“ на ООН, реализирана на местно ниво от фондация 

„Х&Д Джендър перспективи“. Членовете на ГСС се интересуваха от кризисните центрове за пострадали 

от домашно насилие и подкрепата и услугите, които получават там нуждаещите се жени и деца. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Домашното насилие 

се проявява все по-често в нашето общество, най-вече породено от напрегнатия и изнервено-беден 

живот на българското семейство. Било то физическо, психическо или икономическо, насилието 

рефлектира върху поведението и възпитанието на подрастващото поколение. Петя Петкова от фондация 

„Х&Д Джендър перспективи“ обясни какви са психологията и поведението на насилника и как можем да 

се справим в подобна ситуация. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема / планирани действия: Да се дискутира темата за 

домашното насилие; пострадалите лица да се насочват към отговорните институции или джендър 

центрове за помощ. 

Ангажирани лица: Галина Ташева, Диана Петева, Петра Сталева и Петя Петкова. 

Предприети действия: ГСС проведе среща по темата. Обсъдиха се видовете и формите на домашното 

насилие. Петя петкова раздаде материали по темата. Проведе се дискусия относно значимостта на 

проблема и възможностите за реакция в случай на насилие. 

Постигнати резултати: Повишено внимание, разбиране и съчувствие към жертвитена домашно 

насилие и получена информация как можем да се справим с подобен проблем. 

 

Дата: 19.12.2015г. 

Изготвил: Галина Ташева 


