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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.“  

www.ngogrants.bg 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Конуш, община Хасково       Дата: 03.10.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Превенционна кампания по проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора 

фаза“ 

Описание на проблема: След работната среща в град Хасково за планиране на превенционната кампания по 

проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ ГСС обсъди вариантите за включване в кампанията. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Иван Енчев предложи във 

връзка с Международния ден на възрастните хора ГСС да подеме една благородна инициатива и да помогне на 

Бонка Делчева Янева, вдовица на 81 години, която живее сама, а е трудно подвижна и не може да се обслужва. 

Иван Енчев сподели, че самият той често купува и носи хляб на възрастната жена, която получава много ниска 

пенсия и средставата не й стигат, за да се издържа. Участници в ГСС изразиха опасения, че Бонка няма да 

преживее зимата, ако не й се помогне, тъй като сама не може да запали печката и ще стои на студено. Марчо 

Латунов и Иван Енчев предложиха ГСС да съдейства за подготвянето на документите на Бонка за настаняване в 

Дом за възрастни хора – Кенана, Хасково. А докато тече подготовката на документите, Иван Енчев ще продължи 

да помага на самотната жена.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС Конуш реши да предприеме 

действия в помощ на Бонка Делчева Янева. Иван Енчев и Марчо Латунов се ангажираха с подготовката на 

нужните документи за кандидатстване за настаняване в Дом за възрастни хора – Кенана, Хасково. 

Ангажирани лица: Иван Енчев и Марчо Латунов 

Предприети действия: Иван Енчев и Марчо Латунов организираха посещение на Бонка Янева при психолог за 

изваждане на епикриза и подготвиха всички останали нужни документи.  

Постигнти резултати: Всички документи бяха окомплектовани и подадени в Дом за възрастни хора – Кенана, 

Хасково, където предстои да бъдат разгледани от комисия, която да реши дали възрастната жена може да бъде 

настанена. 

 

Дата: 30.10.2015 г.       Изготвил: Павлина Делчева 
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