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Протокол от среща на ГСС
Населено място: с. Добрич, община Димитровград

Дата: 18.12.2015г.

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие – психология на насилника и насиления
Описание на проблема: Домашното насилие е проблем, който се среща навсякъде, но за който в село Добрич се
говори много малко. Членовете на ГСС не знаят какви права имат, в случай, че станат жертва на домашно насилие
и към кого могат да се обърнат.
Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Участниците в ГСС споделиха
различни случки от тяхното ежедневие, които характеризират като домашно насилие. Групата реши да проведе
информационна беседа по темата „домашно насилие“, а за лектор да бъде поканена Петя Петкова – психолог
към Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“.
Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе информационна беседа
на 18.12.2015г. на тема „Домашно насилие“ На беседата да бъдат поканени жители на селото, които се
интересуват от темата.
Ангажирани лица: Жанета Динева и Петя Петкова.
Предприети действия: На 18.12.2015г. в сградата на Читалище „Нов път“ се проведе информационна беседа.
Петя Петкова запозна членовете на ГСС с психологията и характеристиките на насилника и особеностите на
жертвите на домашно насилие. Разказа кои актове на насилие попадат в обхвата на домашното насилие съгласно
закона и обясни на участниците в срещата, че могат да се обръщат или да насочват други лица към приемните на
Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ в Хасково и Димитровград, където пострадалите лица получават
безплатна помощ от социален работник, юрист и психолог.
Постигнти резултати: Участниците в ГСС придобиха нови знания по темата „домашно насилие“ – разбраха
какво точно представлява домашното насилие, какви са характеристиките на насилника и жертвата, къде могат
да получат помощ и подкрепа. Групата стигна до решението в случай на домашно насилие да насочва
пострадалите лица към приемните на фондацията.

Дата: 20.12.2015г.
Изготвил: Жанета Динева
„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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