
                                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                               
www.ngogrants.bg    финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.         www.hdgender.eu 

           

„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.“                                       

www.ngogrants.bg 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Радиево,  община Димитровград       Дата: 03.02.2016 г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Заедно срещу домашното насилие 

Описание на проблема:  Домашното насилие е проблем, който не е поставян на обсъждане в село Радиево. 

Основната дейност на фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – подкрепа за пострадали от домашно насилие, 

събуди интереса на жителите на Радиево по темта. Участниците в ГСС имаха много въпроси по темата. 

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

 Делчо Гаджамов – „Интересно ми е насилието само при жените ли се проявява?“; 

 Радка Грозева – „От кога започна държавата да се занимава с домашното насилие и да се защитават 

хората?“; 

 Ирина Делева – „Даже и само един ударен шамар понякога може да е признак на домашно насилие.“; 

 Калин Радев – „Хората вече нямат доверие и на полицията, и на прокуратурата.“; 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:Да се проведе лекция на тема 

„домашно насилие“ с лектор Андриана Иванова – представител на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. 

Ангажирани лица: Тотка Григорова, Ирина Делева, Иванка Манолова, Андриана Иванова  

Предприети действия: На 3ти февруари в сградата на читалището в село Радиево Андриана Иванова изнесе 

лекция по темата „Домашно насилие“. След лекцията се проведе дискусия, по време на която участниците в ГСС 

задаваха въпроси по темата, а Андрияна Иванова отговаряше на поставените въпроси. Всеки в групата имаше 

възможност да изрази мнение по темта. Андриана Иванова разпространи сред присъстващите рекламни 

материали на фондацията с контактна информация и информация по темата. 

Постигнати резултати:  Проведените лекция и дискусия на тема „домашно насилие“ допринесоха за 

запознаването на повече хора с проблема и възможностите за реакция в случай на домашно насилие. Постигната 

бе договорка, жителите на селото при случай на домашно насилие да се обръщат към кмета на населеното място 

и органите на полицията, а при насилие над дете – да се подаде сигнал в Отдел „Закрила на детето“ към ДСП.   

Дата: 05.02.2016 г.       Изготвил: Тотка Стефанова Григорова  


