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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: гр. Меричлери, община Димитровград      Дата: 26.11.2015г. 

Дискутиран проблем/тема:  Домашното насилие 

Описание на проблема: Проблема,който обсъждаме датира от много време. Насилието във всичките му видове 

над деца, жени, възрастни хора е социален проблем  и проблем на цялото ни общество и държава. Свидетели 

сме на необуздана агресия от младото поколение. Особено уязвими и потърпевши на това насилие са жените и 

малките деца в малките населени места. 

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

на групата и граждани, заинтересовани и съпричастни към проблема, в това число и кмета на града ни. Имаше 

много разисквания и дебати, даваха се предложения, като една от основните им идеи бе да се сигнализират 

ответните органи. Имаше и идеи да има веднъж в седмицата психолог, който да идва и да помага на пострадали. 

Кметът даде идея всички пострадали от домашно насилие да сигнализират в кметството и да потърсят неговата 

помощ. На срещата присъстваше и представител на училището, която каза че имат специална програма за 

насилието и работят по въпроса. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Всички единодушно взехме решение 

да не оставаме безучастни към този проблем и да помагаме, да работим заедно с кмета, общината и 

правораздаващите органи. 

Ангажирани лица:  Николай Делчев Колев – кмет, Донка Георгиева Петкова и Наташа Колева Маринова –

наставници на ГСС 

Предприети действия: На видно място пред читалището на площада се изписаха телефоните, на които граждани 

в беда могат да звънят при нужда – на кмета на града, на психолог, полиция и социален работник, който 

предоставя безплатни консултации за жертви на домашно насилие в Меричлери. Кметът организира 

общоградско събрание по темата. 

Постигнати резултати: На общоградско събрание в читалището на 22.12.2015г. присъстваха представители на 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, които разясниха на жителите на Меричлери как да реагират при 

домашно насилие. Раздадени бяха информационни материали по темата и плакати с координати на приемните 

за пострадали от домашно насилие и мобилната услуга за жертви на насилие, предоставяна от екипа на 

фондацията.  

Дата: 12.12.2015г.   Изготвили: Донка Георгиева Петкова и Наташа Маринова 


