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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.“ 

Протокол от среща на ГСС 

Населено място: кв./с.Войводово, община Хасково     Дата: 14.12.2015г. 

Дискутиран проблем/тема: "Домашно насилие" 

Описание на проблема: Домашното насилие има различни форми. Най-често срещаната е физическото 

насилие над жени. След разговор по темата в нашата ГСС се оказа, че е съществувало физическо и 

икономическо насилие над жените. Жалко, че в нашата държава този проблем не е толкова дискутиран 

и няма държавни служби, на които можем да се доверим и да разчитаме на помощ от тяхна страна. 

Дори данните от РПУ сочат, че съставянето на наказателен (констативен) протокол е рядкост. Това е 

причината голяма част от  хората да търпят насилието или да се справят с проблема сами. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: На 14.12.2015г. се 

проведе беседа по темата „домашно насилие“ в село Войводово. Жените разказаха случки от миналото 

им, а част от тях дори се осмелиха да споделят, че през тяхната младост са били жертва на насилие. 

Коментираше се как би постъпила всяка една от жените, ако попадне в ситуация на насилие. Коментира 

се към кои служби можем да се обърнем за помощ, в това число и фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Да дадем по-голяма гласност на проблема; 

2. Да наблюдаваме жените в селото, за които имаме информация,че са жертви на домашно 

насилие; 

3. Да разлепим плакати с телефони и информация за службите, които била помогнали на тези 

хора. 

Ангажирани лица: Светла Севова и Таня Костова 

Предприети действия: Наставниците на ГСС и други участници от групата се ангажираха с разлепянето 

на информационните плакати, предоставени от Петя Петкова. Плакатите бяха разлепени както в 

сградата на читалището и кметството, така и в пенсионерския клуб и магазина в центъра на селото. 

Постигнти резултати: Разговаряхме с жена, за която се съмнявахме,че може би е жертва на домашно 

насилие. Тя ни увери, че засега проблемите са затихнали, но ако отново има, ще ни потърси за помощ 

или ще се обърне директно към фондацията. 

Дата: 20.12.2015г.       Изготвил: Светлана Севова 
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