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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: 28.01.2016г. 

Дискутиран проблем / тема: Дискриминация 

Описание на проблема: Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е  третирането или 

възприемането му на база класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност, сексуална 

ориентация, пол или друг признак. Дискриминация има тогава, когато е налице официално или 

неофициално разделяне на хората в отделни групи по някакъв техен общ признак, като им се дават или 

отнемат права, задължения и възможности, според групата, към която принадлежат. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  При обсъждане в 

групата, темата се свърза предимно с дискриминацията по пол и по-точно неравенството между 

половете. Част от участниците споделиха случаи, в които са били потърпевши на неравно третиране на 

база пола им. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема / планирани действия: По-често коментиране на 

темата и организиране на информационни беседи, с които да се повишава чувствителността на 

населението към проблема. 

Ангажирани лица: Диана Петева и Галина Ташева 

Предприети действия: Разясняване правата на жените и начините за отстояването им.  

Постигнати резултати: Участничките в ГСС бяха насърчени да проявяват по-голяма активност при 

отстояване на правата си, да не се притесняват да заявят мнението си и да опитат да разпределят 

семейните отговорности и задължения поравно между двамата партньори. 

 

Дата: 29.01.2016г. 

Изготвил: Галина Ташева 


