
Домашното насилие е тема на информационен ден в село Стражец 

Открит урок „Въвеждане в същността на насилието и различията с 

домашното насилие” по проект „Едно сърце – две лица” се проведе  в ОУ 

„Елин Пелин”, с. Стражец с ученици от IV-V класове. Урокът е част от 

информационен ден за увеличаване на обществената информираност по 

проблема и привличане на по-широка подкрепа за противодействие. 

Директорът на училището Диана Петрова подчерта 

значимостта на домашното насилие, през фокуса 

на агресията и тормоза в училище, като част от 

негативните форми на поведение на 

подрастващите. 

За видовете насилие, за видимите и невидимите 

белези, които причинява домашното насилие, за 

най-често срещаните прояви на насилие в семейството учениците и техните 

учители научиха от адвокат Димо Борисов и д-р Георги Милков – 

ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие 

в Разград. Децата спонтанно отговаряха, чрез използване на мозъчна атака, 

на въпроси за насилието и идентифицираха най-срещаните форми на 

домашно насилие, като побой, задушаване, отвличане, лошо отношение и др. 

За активното участие в урока всички деца получиха плакати, дипляна, календарчета, стикери. 

Специален гост беше кметът на село Стражец Нуридин Мехмед, 

който изрази мнение, че е добре да се набляга на възпитаване на 

децата и младите хора по разпознаване на домашното насилие и 

нетърпимост към случването му, тъй като последно време са 

зачестили сигналите за подобни проблеми. В срещата участваха 

учители, родители, гости от селото и приятели на училището. 

Основно училище „Елин Пелин”, с. Стражец въвежда иновативни 

подходи в своята дейност. Изграждане на познания за разпознаване и 

противодействие на домашното насилие е от ключово значение за 

учителите по отношение на пряката им работа с ученици през 

настоящата 2020/2021 учебна година.  

Срещата завърши с предложение училището да се присъедини към 

Мрежата “ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!” Директорът на 

училището изрази увереност, че с подкрепата на учителите и 

родителите, училището ще бъде много активен участник в пилотната 

инициатива. Предстои да бъде организирана дискусия с родители и 

близки на децата за запознаване с темата за домашното насилие, 

начините за помощ и подкрепа на пострадалите.  

Проект „Едно сърце – две лица” се осъществява от 

сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“, с  

финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието. 

Проектът се реализира с водещ партньор Сдружение 

„Младежки форум 2001-Разград” и  сдружение „Център за 

подкрепа на жени в село Стражец“. Основната цел на 

проекта е укрепване капацитета на сдружение „Младежки 

форум 2001 – Разград“ да предоставя качествени 

програми за превенция на домашно насилие чрез 

подкрепа и рехабилитация. 


