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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 01.03.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Отбелязване Деня на самодееца 

Описание на проблема: Голяма част от възрастните хора в Динево живеят сами – техните деца и вници са в 

големите градове или в чужбина. Но въпреки самотата, бабите и дядовците от Динево са запазили бодрия си дух 

и участват активно в различни мероприятия като самодейци. Ето защо наставниците на ГСС решиха да органзират 

тържество, с което да почетат всички самодейци от селото. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Наставниците на ГСС се 

свързаха с представителите на фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ – Кристина Йорданова и Андриана 

Иванова, за да организират заедно тържеството . Планирано бе изработването на забавни грамоти за 

самодейците, осигуряването на помещение, музика и почерпка за празника.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се отпразнува Денят на самодееца 

– 01.03.2016г. 

Ангажирани лица: наставниците на ГСС и представителите на фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ – Кристина 

Йорданова и Андриана Иванова 

Предприети действия:  Наставниците на ГСС осигуриха зала и озвучаване за тържеството, а Андриана Иванова – 

грамоти и почерпка за празника. 

Постигнти резултати:  Всички самодейци от селото се събраха в залата на пенсионерския клуб и заедно 

празнуваха. За всеки от тях имаше предвидена грамота, с която ГСС засвидетелства уважението си към таланта и 

дейността им. 

 

Дата: 11.03.2016 г.     

Изготвил: Гинка Ангелова 
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