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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. Узунджово, община Хасково      Дата: 25.11.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: В днешно време домашното насилие взема все по-големи размери. Имаме насилие на 

родители над собствените им деца. Също така вече порастнали деца, дори семейно, упражняват насилие нда 

своите вече възрастни родители. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Групата взе активно участие в 

обсъждането на този проблем. Очевидци разказаха действителни случаи. Сред най-фрапиращите беше следния 

случай: родител хвърля на земята собственото си дете (пеленаче), след което детето получава кръвоизлив в 

мозъка, изпада в гърчово състояние и след 24 часа умира. Беше разказан и друг случай как порастнал син, вече 

семеен, малтретира и изнудва за пари възрастните си родители. Взема им принудително пенсиите, като не им 

оставя пари дори за лекарства. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: За да помогнем на хората в беда 

решихме: 

1. Да ги упътим да се обърнат за помощ към местната власт (кметството); 

2. Да ги насочим към Консултативните центрове на фондация „Х&Д Джендър перспективи“; 

Ангажирани лица: Иванка Ничкова и Анастасия Георгиева 

Предприети действия: На 25.11.2015г. се проведе беседа по темата „домашно насилие“. Петя Петкова подробно 

запозна членовете на група с различните видове и форми домашно насилие, как да го разпознават, как да 

реагират и къде да търсят помощ.  

Постигнти резултати: Беседата допринесе за повишаване на информираността на местното население по 

темата „домашно насилие“, за поставяне на акцент върху разбирането му като социален, а не личен, семеен 

проблем и за съзадването на нетърпимост към насилието. 

 

Дата: 24.11.2015 г. 

Изготвил: Танка Краева 
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