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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.“ 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с.Добрич, община Димитровград    Дата: 04.10.2015г. 

Дискутиран проблем / тема: Международен ден на възрастните хора, проблеми на хора от третата 

възраст 

Описание на проблема: Хората от третата възраст имат проблеми с битовата престъпност и телефонните 

измами. Освен това те често биват пренебрегнати или дискриминирани. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС „Шанс“ в село 

Добрич обсъди темата и реши да покаже уважение към възрастните хора и съпричастност към техните 

проблеми. Всеха се предвид много идеи за показни скечове, представяне масово на проблемите на 

хората, разясняването им и др. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема / планирани действия: Да се организира празник, с 

който да се уважат хората от третата възраст и да им се предостави възможност за изява. Групите от 

село Добрич ще са домакин на общото събитие за община Димитровград във връзка с превенционната 

кампания по проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“. 

Ангажирани лица: Галина Ташева, Диана Петева, Петра Сталева и др. 

Предприети действия: Организира се празничен концерт по случай деня на възрастните хора за ГСС от 

община Димитровград. Изработена бе програма, поставяща акцент върху теми като телефонни измами, 

социална изолация, отношения между поколенията, дискриминация.  

Постигнати резултати: Съвместно с другата ГСС от село Добрич се представиха сценки, монолози, 

песни и забава за присъстващите на празника. Поздравления с песни и хумор бяха отправени и от 

гостите на празника. 

 

Дата : 14.10.2015г. 

Изготвил: Галина Недялкова Ташева 


