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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 26.01.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: В нарочна среща беше разгледан проблема с домашното насилие, неговите 

разновидности, възпитанието на децата като част от този проблем, отношенията в семейството между 

мъжа и жената, отношенията между братя и сестри. Обсъдиха се сексуалните посегателства и насилие, 

нарушенеито на законите и пренасянето на тези проблеми вътре в семейството.  

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

1. Донка Димитрова: „В семейството на наши съседи имаше типични форми на домашно насилие, 

което продължи много време. Стигна се дори до сексулано насилие между баща и дъщеря.“; 

2. Кирил Ангелов: „Много е малка разликата между шамара като форма на възпитание и 

действително педагогическите похвати – трябва да сме много внимателни.“; 

3. Ганка Вълчева: „В моето семейство имаше брутални действия от братята на мъжа ми след 

неговата смърт. Въпреки че за имота имахме издаден нотариален акт, пак бях принудена да им 

заплащам пари и да им прехвърлям градини.“; 

4. Александър: „Във възпитанието понякога трябва да се използват и проверени стари медоди, като 

разбира се не се прекрачва границата. Има деца, които напускат семействата си и посягат на 

живота си в резултат на семейно насилие. Това се отнася и за някои жени.“; 

5. Янка и П. Георгиева отговарят за почистването на пенсионерския клуб и подреждането на масите 

за празненството. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Беше изразено становище, 

че не трябва да стоим безразлични към отрицателните явления. Ако сме запознати или свидетели на 

такива явления, било то и у съседите, трябва да сигнализираме на компетентните органи.  

Ангажирани лица: Кирил Ангелов, Андриана Иванова  

Предприети действия: Проведена беседа и дискусия по темата „домашно насилие“. 
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Постигнти резултати: С проведената беседа още веднъж се обърна внимание на един социално 

значим проблем като домашното насилие. Чувствителността на участниците в ГСС към пробблема се 

повиши, те научиха много за видовете и формите на домашното насилие според закона, както и къде 

могат да потърсят помощ, в случай че са жертва или свидетел на домашно насилие. 

 

Дата: 28.01.2016 год. 

Изготвил: Кирил Ангелов  


