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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.“ 
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Протокол от среща на ГСС 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 18.11.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: Домашното насилие е проблем, който съществува във всяко населено място, но сякаш 

жителите на малките населени места нямат информация по темата и по-трудно се решават да търсят 

професионална подкрепа за справяне с проблема. Това налага периодичното провеждане на беседи на тема 

домашно насилие. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Темата за домашното 

насилие беше разгледана и в първата фаза на проект „Да разрешим проблемите си заедно“. Тогава на беседата 

присъстваха други участници. Проблемът „домашно насилие“ съществува в много семейства. Участниците в 

беседата споделиха свои лични наблюдения и преживявания за физическо и психическо домашно насилие, 

например как подобно насилие е довело до развод и последвалите влошени отношения между родителите и 

детето. Някои жени се определиха като жертви на психическо насилие от страна на съпрузите си – караници на 

висок тон, обиди, псувни... Дадени бяха и примери за насилие на бащи към деца, както и на деца към деца. Петя 

Петкова подробно запозна присъстващите на беседата с различните видове и форми на домашно насилие. Тя 

разпространи сред присъстващите информационни материали (листовки, брошури, плакати) по темата и обясни, 

че пострадалите от домашно насилие лица могат да ползват безплатни консултации с юрист и психолог в 

приемните на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Присъстващите на беседата да 

споделят наученото за домашното насилие със свои близки, познати, съседи, като по този начин се повиши 

информираността по проблема в село Малево. При случай на домашно насилие, пострадалите лица ще бъдат 

насочени към приемните на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. 

Ангажирани лица: Петя Петкова, Грудка Георгиева и Веселин Арабаджиев 

Предприети действия:  Проведен бе разговор ц жертва на домашно насилие, която беше насочена към 

приемните на фондацията. 

Постигнти резултати:  Две жени от село Малево ползваха предлаганата експертна помощ на фондацията – 

безплатни юридически услуги. Те споделят, че благодарения на оказаната помощ, са решили проблема в своя 

полза. 

Дата: 28.11.2015 г. 

Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 
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