
                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                              
www.ngogrants.bg  финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.  www.hdgender.eu 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България.“ www.ngogrants.bg 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  читалище „А. Лешников”, община Хасково    Дата: 14.02.2016 година 

 

Дискутиран проблем/тема:  Народна медицина – как да я прилагаме? 

Описание на проблема: Народната медицина е добре позната от векове. Знанията за билките и 

това как да ги прилагаме могат значително да ни улеснят при справянето с различни 

заболявания. Въпреки това винаги трябва да се допитваме до лекар, защото част от рецептите от 

народната медицина имат странични действия, които могат да навредят на здравето ни. 

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

беседа по темата за народната медицина, на която всеки участник в ГСС са разкаже какви 

рецепти използва при различни заболявания, от къде ги е научил и как се повлиява организмът 

му от тях. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: На 14.02.2016г. 

групата да проведе здравна беседа на тема „Народна медицина“. Всеки от участниците да 

представи онези рецепти, които смята, че могат да са полезни на останалите в групата. 

Ангажирани лица: Руска Караджова, Пенка Колева, Кера Петрова, Янка Гочева, Василка 

Маргаритова, Минка Стойчева, Златка Марингозова и др. 

Предприети действия: Участници от ГСС подготвиха и представиха изпитани от тях в годините 

рецепти от народната медицина. Рецептите бяха подробно обсъдени, а част от тях бяха 

напечатани и разпространени сред желаещите. 

Постигнти резултати:  Участниците в ГСС обогатиха знаията си как да повишават имунитета и 

как да се лекуват при различни заболявания с помощта на изпитани рецепти от народната 

медицина. 

 

Дата: 18.02.2016 година 

Изготвила: Руска Караджова 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/

