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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с.Добрич, община Димитровград    Дата: 02.03.2016г. 

Дискутиран проблем / тема: Психичното здраве на българина 

Описание на проблема: Случаите на агресия и необмислени постъпки от страна на психично болни 

зачестяват и свидетелство за това са големия брой новини на тази тема в последно време. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Коментираха се 

случаите на агресия не само по пътищата, но и в други ситуации, насилието над възрастни и 

безпомощни хора, честите случаи на пострадали заради селфита младежи. 

Дискусията засегна най-вече въпроса какво можем да направим, за да избегнем такива случаи, как да 

коментираме и съветваме децата си, за да ги предпазим.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема / планирани действия: Групата стигна до извода, че 

за психичното здраве на подрастващите най-голямо значение има семейната среда. Ето защо 

възрастните трябва да разговарят с децата, да се интересуват от проблемите, които ги вълнуват, да ги 

изслушват. 

Ангажирани лица: всички от ГСС. 

Предприети действия: Кметът на село Добрич, съвместно с РУ на МВР  - Димитровград организира 

среща с населението, която ще се проведе на 24 март 2016г. в читалището. Беседата ще бъде по 

наболелите теми: как да се предпазим от телефонни измами, домашното насилие, битовата 

престъпност, правата на гражданите.  

Постигнати резултати: По-голяма информираност на участниците в ГСС по темата, насърчаване на 

активното родителство. 

Дата: 04.03.2016г. 

Изготвил: Галина Ташева 


