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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Радиево,  община Димитровград       Дата: 04.10.2015 г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Ден на възрастните хора, „Домашно насилие”, „Реч на омразата”, „Социална 

изолация” 

 

Описание на проблема:  Участниците в ГСС Радиево единодушно приеха идеята да се включат в превенционната 

кампания, организирана от фондация “Х&Д джендър перспективи” във връзка с Международния ден на 

възрастните хора. Възрастните хора от селото се нуждаят от повече внимание, от засвидетелстване на уважение 

към тях и социални контакти.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Групата реши да организира и 

проведе празненство по случай Международния ден на възрастните хора на 04.10.2015г. Основни акценти в 

програмата ще са част от основните теми в превенционната кампания на фондацията, а именно домашно 

насилие и реч на омразата. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши да проведе 

мероприятие на 04.10.2015г., на което участниците сами да представят чрез хумористични сценки и др. как 

самите те разбират сериозни теми като домашно насилие и реч на омразата. Групата реши да организира 

посещение в дома на бивша самодейка, поднасяне на цветя, поздравителен адрес и кошница с подаръци 

(хранителни продукти). Поради осезаемата нужда от допълнителни разяснения и липсата на актуални знания по 

темата „домашно насилие”, групата реши на следваща среща да покани като лектор Андриана Иванова, за да ги 

запознае обстойно с проблема и възможностите за реакция в случай на домашно насилие. 

Ангажирани лица: Ирина Делева и Тотка Григорова се ангажират с организирането на празненството. 

Предприети действия: Наставниците на ГСС и част от участниците в групата се заеха с организирането и 

подготовкта за тържеството по случай деня на възрастните хора. 

Постигнати резултати:  На 04.10.2015 г. се проведе тържество за възрастните хора. Наставниците  и 

представители на ГСС  заедно с  координатора по проекта посетихме в дома - Мата Милкова /бивша самодейка, 

носител на златни медали /. Подарихме й цветя, поднесохме й поздравителен адрес и кошница с хранителни 

продукти. Наставниците на ГСС подробно и на достъпен език запознаха възрастните хора с темата за домашното 

насилие и колко важно е да се осмеляваме да говорим открито за това. В програмата бяха включени 

хумористични сценки, в които бяха разиграни ситуации на домашно насилие и реч на омразата. Андриана 
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Иванова раздаде на присъстващите брошури разясняващи видовете и формите на домашно насилие, първи 

стъпки в кризисна ситуация и план за безопасност, а в помещението, където се проведе тържеството бяха 

разлепени екземпляри от превенционните плакати по проекта. 

 

Дата: 20.10.2015 г. 

Изготвил: Ирина Делева и Тотка Григорова 


