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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:с. Брод,  община Димитровград     Дата: 02.10.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Организиране на празненство по случай Международния ден на възрастните 

хора 

 

Описание на проблема: Възрастните хора в село Брод, подобно на възрастните хора в цялата страна, се чувстват 

старомодни и безполезни. Бързото развитие на технологиите, с които те не могат да работят, липсата на млади 

хора около тях ги натъжава. Те нуждаят от внимание и уважение, повече социални контакти и поводи за 

празнуване. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: По време на работната среща 

по проект „Да разрешим пролемите си заедно: втора фаза”, която се проведе в Хасково, бе решено в село брод, 

във връзка с превенционната кампания по проекта да се проведе празненство по случай Международния ден на 

възрастните хора. Целта е да се обърне повече внимание на пенсионерите в селото, те да се почувстват обичани 

и значими, да се повеселят. Сред предложенията за празненството бе организирането на кулинарна изложба с 

ястия от цял свят, която цели да се покаже разнообразието от рецепти, прготвяни от различните народи и това, че 

всеки народ, етнос е ценен и значим. Това е нагледен начин да покажем културното многообразие и 

толерантността между народите. Участниците в ГСС предложиха за Коледа да се организира благотворителен 

базар за социално слаби възрастни хора. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Участниците от групата единодушно 

решиха да се отганизира празненство по случай Международния ден на възрастните хора с основен акцент 

кулинарна изложба с ястия от цял свят. В началото на празника ще бъде отправен поздрав към възрастните хора, 

а онези от тях, които са с кръгла годишнина през 2015г. ще получат символичен подарък. Подарък ще има и за 

най-малкия жител на селото. След края на изложбата ще раздадем ястията на социално слаби семейства. 

Ангажирани лица: Всички от групата бяха ангажирани с приготвяне на събитието. 

 

Предприети действия: 

1.Размяна на рецепти от различни чуждестранни кухни. 

2.Презентация на приготвените ястия. 
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3.Подготвяне на поздрав към възрастните хора и подаръци за юбилярите и най-малкия жител на селото. 

4. Избор на жури за кулинарната изложба. 

Постигнти резултати: В село Брод, в  НЧ „ПаноАнгелов”се проведе празненство, което премина при следния 

дневен ред: 

1. Поздрав към възрастните хора в селото; 

2. Поднасяне на подаръци на възрастните хора с кръгла годишнина през 2015г. И за най-малкия жител на селото; 

3. Кулинарна изложба, оценявана от тричленно жури; 

4. Песни, танци и сцени от „Най-добрите години от нашия живот” 

Гости на празника поздравиха ГСС по случай Деня на възрастните хора и отправиха пожелания. 

Тричленното жури оцени кулинарните вкусотии на тема „Кулинарно наследство“ и раздаде награди. 

Наградени бяха: Минка Делчева – 1 място, Живка Иванова – 2 място, Минка Иванова - 3 място. 

Представител на фондацията Антония Филева също раздаде награди на участниците. За настроението на 

участниците се погрижи фолклорната група от читалището. Ястията от кулинарната изложба бяха раздадени на 

социално слаби семейства. 

 

Дата: 12.10.2015г. 

Изготвил: Славея Митева и Марияна Вълева 


