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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково      Дата: 09.11.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: ДОМАШНО  НАСИЛИЕ 

 

Описание на проблема:   Домашното насилие е широко разпространен обществено значим проблем. Среща се 

във всички слоеве на общесвтото, при всички етноси, във всички населени места. Не прави изключение и село 

Тракиец. За съжаление обаче в малките села, където всички се познават, жертвите на домашно насилие се 

притесняват да споделят за „проблема“ си, страхуват се да потърсят помощ и нерядко търпят насилието с години.  

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: На срещата на ГСС 

присъствува г-жа Петя Петрова – представител от фондация „Х&Д Джендър перспективи“. Тя направи въведение 

към темата като запозна присъствуващите 15 души с проблемите, произтичащи от домашното насилие. Изтъкна, 

че домашното насилие не значи само насилието вкъщи, то бива навсякъде: на улицата, на обществени места и 

т.н. По темата взе отношение г-жа Атанаска Петрова – наставник на групата. Тя каза, че домашното насилие бива 

няколко вида: физическо насилие, сексуално насилие, психическо и емоционално насилие. Зависи човек на какво 

насилие ще попадне. По темата взеха отношение още Недялка Еленкова, Жечка Желева, Николина Петкова. Беше 

направено предложение: при такива ситуации да се избегне по възможност саморазправа и да се потърси 

компетента помощ. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Да се говори повече за домашното насилие, така че хората да могат лесно да го разпознават, да добият 

смелост и да търсят начини да излезнат от ситуациите на насилие. 

2. Да се избягва саморазправа и да се търси помощ и разрешаване на проблема от по-горестоящи 

инстанции. 

Ангажирани лица: Атанаска Петрова и Петя Петкова 

Предприети действия: Проведе се беседа по темата за домашното насилие. Срещата бе по повод предстоящата 

16 дневна кампания на ООН срещу насилието над жени. Темата развълнува присъстващите на срещата и всички 

взеха участие в дискусията. Оказа се, че част от участниците в ГСС не разпознават някои от формите на насилие 

като такова и в този смисъл беседате бе особено полезна за тях, тъй като научиха повече за човешките си права. 
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Постигнти резултати: Проведената беседа допринесе за запознаването на участниците в ГСС с аспектите и 

измеренията на домашното насилие, помогна им да го разпознават по-лесно и ги насочи как да реагират и към 

кого да се обърнат в случай, че са жертва или свидетел на насилие. 

 

Дата: 12.11.2015 г. 

Изготвил: Атанаска Грозева 
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