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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Долно Белево, община Димитровград            Дата: 28.09.2015 г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: Между 8-10% от жертвите на домашно насилие у нас са възрастни хора.През последните 

2 години се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на възрастните жертви на домашно насилие.Според 

статистиката 4% от възрастните хора-жертва на насилие живеят в собствените си жилища,а 30% са 

жертвите,живеещи в институция. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Участници от Групата за 

самопомощ и солидарност проявиха интерес към темата. В хода на разговора всеки си спомни за случай на 

домашно насилие, на който е ставал свидетел. Членовете на групата искаха да разберат повече за видовете 

домапно насилие, както и къде могат да се обърнат за помощ, в случай че станат жертва или свидетел на акт на 

домашно насилие. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе информационна беседа 

по темата с участието на Антония Филева – юрист към фондация „Х&Д Джендър перспективи” с дългогодишен 

опит в работата с жерти на домашно насилие. 

Ангажирани лица: Антония Филева и Марина Христова 

Предприети действия:  Насрочена бе дата за провеждане на беседата - 28.09.2015 г. Марина Христова и Антония 

Филева подготвиха материали по темата. След обсъждане с нашите ментори от фондацията,бяха раздадени 

телефонните номера на психолози за консултация на желаещите. 

Постигнти резултати: Проведена бе беседа на тема „домашно насилие” с фокус домашно насилие над 

възрастни хора. Участниците в Групата за самопомощ и солидарност бяха запознати в видовете насилие и къде 

могат да потърсят помощ. Антония Филева обясни, че фондация „Х&Д Джендър перспективи” предоставя 

безплатни юридически, социални и психологически консултации и трудово посредничество за жерти на домашно 

насилие и предостави рекламни материали с адреси и телефони на консултативните центрове на фондацията. 

 

Дата: 10.10.2015г. 

Изготвил: Марина Христова 


