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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Конуш, община Хасково       Дата: 12.11.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: Както във всяко голямо село, и в село Конуш има случа на домашно насилие. За някои от 

тях се знае в селото, а други остават скрити. Много малко жители на Конуш са наясно къде могат да получат 

помощ, ако станат жертва на домашно насилие. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС обсъди възможността да 

се проведе дискусия по темата, на която да се покани експерт с познания.   

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС Конуш реши да проведе беседа на 

тема „домашно насилие“ на 12.11.2015г., на която да покани Петя Петкова – психолог към Фондация „Х&Д 

Джендър Перспективи“. 

Ангажирани лица: Павлина Делчева и Петя Петкова 

Предприети действия: Наставниците на ГСС организираха беседа на тема „домашно насилие“. За лектор 

поканиха  Петя Петкова – психолог към Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“. 

Постигнти резултати: В село Конуш се проведе дискусия по темата „домашно насилие“. Петя Петкова запозна 

присъстващите с видовете и формите на домашното насилие, особеностите на насилника и на жертвата от 

психологична гледна точка, както и къде се намират приемните на  Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“, в 

които жертвите на домашно насилие получават безплатна помощ от юрист, психолог, трудов посредник. 

 

Дата: 13.11.2015 г.       Изготвил: Павлина Делчева 
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