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„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.“  
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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 02.10.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Проблемите на възрастните хора 

Описание на проблема: Повечето хора в селото са възрастни и не са достатъчно информирани по какъв начин 

могат да си помогнат, ако имат някакъв проблем или се чувстват ощетени по някакъв начин. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Голяма част от участниците в 

Групата за самопомощ и солидарност са на средна възраст. Те предложиха да разговарят с възрастните хора от 

селото и да им предложат своята лична помощ и подкрепа.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Групата за самопомощ и солидарност 

да помага на възрастните хора от селото, както и на други лица в неравностойно положение. 

Ангажирани лица: всички членове на ГСС 

Предприети действия: Представители на Групата за самопомощ и солидарност проведоха разговори с възрастни 

хора от селото и най-вече онази част от тях, които нямат близки и роднини, на които да разчитат. Предложиха им 

своята подкрепа и помощ и ги запознаха с проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза” и 

възможността да се включат в него. 

Постигнти резултати:  Повече хора от селото разбраха за работата на Групата за самопомощ и солидарност, а 

възрастните хора научиха, че могат да разчитат на по-младите си съселяни при нужда. Проведените разговори 

допринесоха за сближаването на хората от селото и за създаването на приятелска атмосфера в него. 

 

Дата: 10.10.2015 г. 

Изготвил: Гинка Ангелова 
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