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Протокол от среща на ГСС
Населено място: с. Каснаково, община Димитровград

Дата: 06.01.2015г.

Дискутиран проблем/тема: Йордановден
Описание на проблема: Йорданов ден е сред най-тачените празници в село Каснаково. Всяка година го
отбелязваме много тържествено, но ГСС иска тази година да организира нещо ново и интересно.
Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: В ГСС обсъдихме как може да
отбележим по нов и интересен начин Йордановден. Имаше много и най-различни предложения: да се акцентира
върху християнските традиции, да проучиме как се празнува Йорданов ден в други населени места, сами с наши
идеи да разнообразим отбелязването на празника.
Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: След обсъждането на много и найразнообразни инициативи ГСС се спря на следните няколко мероприятия за отбелязване на Йордановден:
организиране на изложба на обредни хлябове и засвидетелстване на почит към най-възрастните Йордан и
Йорданка в селото със скромни подаръци.
Ангажирани лица: всички участници в ГСС, отец Йордан
Предприети действия: Участниците в ГСС приготвиха обредни хлябове за празника. Празникът започна сутринта
в храма „Св. Илия“ в селото с празничен водосвет и освещаване на обредните хлябове. Най-възрастните
именници – Йордана Василева, родена 1929г. и Йордан Йорданов, роденм 1933г. получиха скромни подаръци,
подготвени от Антония Филева, представител на фондация „Х&Д Джендър перспективи“ и представители на НЧ
„Искра – 1926г.“, село Каснаково.
Постигнати резултати: Празничното отбелязване на Йордановден допринесе за съхраняването на традициите
в селото и за обновяването им. Голяма част от жителите на селото бяха ангажирани с организирането на
прразника, което допринесе за сплотяването им.
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