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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Крепост,  община  Димитровград    Дата: 24.03.2016 год. 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: Темата „домашно насилие“ рядко се дискутира в село Крепост, участниците в 

ГСС не са наясно какви права имат и къде могат да потърсят помощ в случай на насилие.   

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

участник в ГСС, постави въпроса за възпитанието на децата  и как да се грижим за тях без да ги 

превръщаме в свидетели и жертви на насилие. Други участници се интересуваха конкретно каква 

защита им предлага българското законодателство в случай, че са пострадали от домашно насилие. 

Предложено бе да се проведе среща по темата и да бъде поканен специалист, който да предостави 

подробна и актуална информация на ГСС. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе беседа на 

тема „Домашно насилие“ в село Крепост. 

Ангажирани лица:  Димитрия Русева, Даниела Найденова и Андриана Иванова 

Предприети действия: Беседата беше организирана от наставниците на ГСС. По време на срещата 

Андриана Иванова разказа на членовете на ГСС за различните видове и форми на домашно насилие, за 

особеностите на насилствените взаимоотношения, цикъла на насилието, мерките по Закона за защита 

от домашно насилие. Сред групата бяха разпространени рекламни материали по темата. 

Постигнти резултати: Знанията и уменията за реакция в случай на домашно насилие на членовете на 

ГСС бяха повишени.  

 

Дата: 25.03.2016 год. 

Изготвил: Димитрия Русева  


