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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв. „Ручока”, град Хасково, община Хасково     Дата: 24.11.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: „Насилие над възрастните хора” 

Описание на проблема: Насилието над възрастни хора става все по-често срещан проблем в обществото ни. 

Причините за това са най-разнообразни. При високите нива на безработица и ниските доходи на голяма част от 

българските семейства, пенсиите на възрастните хора (макар и минимални) често се явяват единствения сигурен 

източник на доходи за разширеното семейство.  Споровете относно разходването на тези средства често става 

повод за конфликти, които нерядко ескалират в насилие. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Има пряка връзка между 

проблемите на възрастните хора (предходна тема, обсъждана в ГСС) и насилието над възрастните хора. Пенсиите 

на 50% от възрастните хора са под прага на бедността. Държавата отпуска помощи за зимния период, но само за 

отоплението на една стая. Родителите стават зависими от своите деца, което става повод за конфликти, 

жестокости, побой над възрастните хора и пъдене от дома. По време на разговора в групата стана ясно, че 

повечето участници са чували или са били свидетели на насилие над възрастни хора. Онова, което особено много 

ги притеснява са случаите на кражби, влизане с взлом и изнасилване на възрастни хора, съобщавани по 

новините. Възрастните хора се чувстват беззащитни, не знаят към кого да се обърнат за помощ. Наставниците на 

ГСС запознаха присъстващите на срещата с възможността пострадалите от домашно насилие възрастни хора да се 

обърнат за помощ към фондация „Х&Д Джендър перспективи“. Фондацията предоставя безплатни юридически и 

психологически консултации на пострадалите лица. Наставниците инициираха разговор за изготвянето на 

предварителен план за реакция в случай, че станем жертва на насилие и набелязаха основни опорни точки в него 

(позвъняване на № 112, търсене на помощ от съседи, приятели, бягство от дома, изваждане на медицинско 

свидетелство за нанесен побой). 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Всички участници в групата обсъдиха 

и заедно съставиха обобщен/ универсален план за безопасност в случй на насилие над възрастен човек. Взето 

беше решение участниците в групата да проявяват по-голяма бдителност и да са по-предпазливи, да помагат на 

съседи, приятели, роднини попаднали в ситуация на насилие като окажат съдействие и подкрепа за изилизане от 

ситуациите на насилие. 

Ангажирани лица: Мария Попиванова и Бинка Калинова 
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Предприети действия: Проведена беседа по темта. Петя Петкова даде разяснения на групата относно видовете, 

формите и причините за насилието над възрастни хора. Сред участниците в групата бяха разпространени 

информационни материали за видовете насилие над възрастни хора и възможностите за реакция в случай на 

насилие.  

Постигнти резултати:  

1. С проведената беседа се обогатиха знанията на участниците в ГСС за видовете и формите на насилие над 

възрастни хора. 

2. Участниците в групата заедно изработиха универсален план за безопасност в случай на насилие на д 

възрастни хора. 

 

Дата: 30.11.2015 г. 

Изготвил: Бинка Калинова 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/

