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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  читалище „А. Лешников”, община Хасково    Дата: 14.10.2015 година 

 

Дискутиран проблем/тема: Да не проявяваме расизъм и дискриминация – „Всички сме хора 

на този свят”, отношенията между млади и възрастни, между родители, деца и внуци. Заедно 

живеем, заедно работим, учим и се веселим. 

Описание на проблема: Расизмът и дискриминацията за съжаление са широко разпространени 

сред обществото ни. А възрастните хора са едни от най-честите жерти на дискриминация. Руска 

Караджова, станала свидетел на расистко отношение към ромско момче, даде предложение да 

пресъздаде видяното в кратка сцена, за да покаже колко грозни са подобни постъпки. 

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

ГСС обсъдиха как самите те възприемат расизма и дискриминацията и дадоха примери за двете 

явления от личния си опит. Предложено бе по време на превнционната кампания да се постави 

акцент на тези теми в рамките на общото събитие за ГСС от град Хасково. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Темите расизъм и 

дискриминация по признак възраст да са кацент в представянето на ГСС по време на 

превенционната кампания. 

Ангажирани лица: Руска Караджова – организатор и участник в сцената, Янка Гочева, Кера 

Петрова, Иванка Христова, Кера Генчева, Иванка Иванова, Стилияна Ангелова, Зекире Ахмед 

Ибрахим, Рамадан Михайлов, Шарифе Юсеин, Зюмбюл Неврие Мюмюнова, Борислава Иванова 

и др. 

Предприети действия: Програма на празненството: 

 Групата представи сцена как  момче от ромски етнос спасява дъщерята на едно 

семейство, но тя не знае за това. Чакайки да влезнат в кабинета на лекаря, момичето седи 

до момчето, а майката на момичето веднага го премести на другия край  на пейката, 

когато лекаря ги пакани да влязат в кабинета. Семейството попитаха дали има някакъв 

проблем, а лекаря им отговаря, че всичко е нормално и операцията е минала успешно. И 

лекаря им посочва момчето и казва, че той е спасил живота на дъщеря им, като е дал от 

своя костен мозък. 
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Независмо от какъв етнос е човек не се знае кога и как може да ти помогне, да спаси 

човешки живот, собственото ти дете. Няма значение дали си циганин, турчин , българин – 

всички трябва да живеем задружно. 

 Заедно работим, заедно се учим, заедно се веселим – танци и музика на народа 

 Отношението на деца и внуци към техните родители, баби и дядовци – Родители и деца 

трябва да се уважават и обичат. ГСС планира в бъдеще да провежда повече съвместни 

инициативи с ученици. Представени бяха подходящи стихотворения по темата – „Майчин 

данък”(отношението на син към майка), беше прочетено, но по сценарий от 

присъстващите и въобще майкките по света да не изпитват такова отношение от синовете 

и внуците. Изпълнени прекрасни песни подходящи за този случай – „Стар свекър Янак 

думаше“,  „Залюбил Георги Тодора“, „Залюбих мамо Петранка“, „Разсърди се стра бял 

дядо“, Китни родопски песни, песни на народите, надиграване и общо хоро от всички 

участници. Всички ученици от групите бяха посрещнати със стръкче здравец от ученици. 

 Да забравим злобата и да бъдем по-добри 

 Всички заедно да се веселим и играем 

Постигнти резултати:  Празненството е оргинизирано от трите групи за самопомощ и 

солидарност, които допринесоха за повишаване на настроението на всички членове в залата, тъй 

като повечето от присъстващите хора са самотни, разнообразихме тяхното сиво ежедневие. 

Всички се смяха на хумористичните стихове, а стихотворението „Майчин данък“ разчуства 

хората. Руска Караджова им пожела никой от присъстващите майки и по света да не страда от 

такова отношение от децата си. Всички се хванаха на хорото в двора на читалището. Бяха 

почерпени със сладки и пиене от фондацията. Момичетата от фондацията подариха компютър, 

за които благодарим от сърце. 

 

Дата: 15.10.2015 година 

Изготвили: Руска Караджова 
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