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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 02.12.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: Оказване на помощ на настанено в Кризисен център в Димитровград 

семейство 

Описание на проблема: В Кризисен център за жертви на домашно насилие или трафик в Димитровград 

е настанена жена с трите й малки деца. Вече два дни всички те разполагат единствено с дрехите, с 

които са облечени. При кризисното напускане на семейното си жилище жената не е успяла да вземе 

каквито и да е вещи, включително дрехи, храна за бебето или лекарства. 

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

трогнаха от положението на семйството, настанено в кризисния център. Всички участници даваха идеи 

как могат да помогнат. Кирил Ангелов предположи, че семейството вероятно има нужда и от обувки, а 

не само от дрехи. Петронка Пилева предложи дрехите да се събират в срок до вторник.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата взе решение да 

сформират пункт за събиране на дрехи в читалището, като срока за предаване на дрехите е до вторник -  

08.12.2015г., след което чрез представител на фондацията събраните дрехи и обувки ще бъдат занесени 

в Кризисния център. 

Ангажирани лица:  В благотворителната акция се включиха 10 от участниците в ГСС. 

Предприети действия: Всички, които имаха възможност, донесоха дрехи и обувки за семейството, 

настанено в Кризисния център в Димитровград. 

Постигнти резултати: Събраните дрехи и обувки бяха транспортирани до Кризисния център в 

Димитровград. 

 

Дата: 10.12.2015 год. 

Изготвил: Кирил Ангелов  


