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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Долно Белево, община Димитровград            Дата: 19.12.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Организиране на Коледна трапеза за социално-слаби хора и среща на децата от 

селото с Дядо Коледа 

Описание на проблема: В община Димитровград има много хора в неравностойно положение, които не могат да 

си осигурят храна за Коледа. По този повод общинската администрация организира провеждането на Коледна 

трапеза за социално-слаби хора. В село Долно Белево има много деца, на които си заслужава да доставим 

радостни емоции във връзка с предстоящите Коледни празници.  

Обсъждане и коментари в групата: Участниците в групата за самопомощ и солидарност изразиха желанието си 

да помогнат с храна на нуждаещи се за този прекрасен празник.Също така пожелаха да изненадаме децата в 

село с „пристигането” на Дядо Коледа. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши на 19.12.2016 г. да вземе 

участие на „Коледната трапеза” в Димитровград,където със свои ястия да помогнат на гладните хора, а вечерта в 

село да се раздадат подаръци на децата от Дядо Коледа. 

Ангажирани лица: Доника Господинова; Теодора Ангелова; Димана Илиева; Панчо Христов; наставниците на ГСС 

и Антония Филева. 

Предприети действия: Наставниците на групата пристъпиха към организиране на мероприятията. Поканени бяха 

всички жители и завърналите се за празника в село. 

Постигнти резултати: Бяха приготвени ястия от миналото, типични за нашето село и това предизвика интерес в 

хората,които присъстваха на Коледната трапеза. Марина Христова взе първо място в раздел „Месни Ястия”. А 

вечерта, сред бурните овации на децата, Дядо Коледа раздаде подаръци, които бяха осигурени от родителите, 

читалището и фондация „Х&Д Джендър Перспективи”. 

 

Дата: 28.12.2015г. 

Изготвил: Марина Христова 


