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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв.  „Поройни”, гр.Хасково     Дата: 14.10.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: „Мила бабо, благодаря” -  отношението към възрастните хора в 

град Хасково в чест на Деня на възрастните хора - 1 октомври. 

 

Описание на проблема: Да заострим вниманието на близки, роднини, обществени организации 

към възрастните хора. Да подчертаем колко чувствителни и уязвими са те, как се вълнуват от 

отношението на синове, дъщери, внуци към тях; как тежко изживяват факта, че в своята трета 

възраст те са необходими на близките си само като източник на материални облаги, третирани са 

като прислужници в собствените си домове от своите синове и дъщери. Много често, след като 

вече са болни и немощни те са в тежест на младите в семейството си, дори не се намира място за 

живеене на възрастните баща или майка в огромните, изискани домове на децата и внуците им. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Още 

при започване на тържеството голяма радост на участниците  донесе листенцето здравец, 

поднесено от ученици. С вълнение бабите и дядовците посрещнаха поздравлението на Вики и 

милото й обръщение „Мила бабо, добре дошла”. Със своето стихотворение Вики разказа как баба 

й е полагала големи грижи за своето внуче в детството, когато мама и тати рано са отивали на 

работа и  колко много я обича. Последва изключително интересна програма, наситена  с  много 

песни, стихове, сценки. И трите групи към Фондация „Джендър перспективи”- при Читалище 

„Аспарух Лешников”, кв. „Поройни” и кв. „Ручока” бяха подготвили интересни, забавни, 

трогателни, поучителни песни, сценки, разкази, стихове. Участниците пяха, разказваха, 

рецитираха ......за любовта на майката към собствените й деца - синове и дъщери и негативното 

отношение на немалка част от младите в семейството към остарелите им родители, от които вече 

нямат полза, а им създават много грижи.Т рогателно беше стихотворението „Майчин данък”, 

изпълнено от Председателя на Сдружение съюз на пенсионерите и Председател на Читалище 

„Аспарух Лешников”- г-жа Руска Караджова. Последваха стихове за отношението на младата 

снаха към възрастната й свекърва, изпълнено от Надка Георгиева, на г-жа Дора Белевска „Ние, 

бабите” и „Съвременна мода в брака”. Особено комично беше второто стихотворение за селската 

Пена, която искала развод, за да е модерна.  

Със своя чар и духовитост, нашата приятелка и поетеса,  Нина Момчилова,автор на много 

книги, разсмя присъстващите с „Представените от нея гозби на баба, с рецепти, разказани от нея, 

така, както само тя го може, на  хасковски диалект. 
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 С овации и желание за още беше посрещнато прекрасното изпълнение на стари градски 

песни на вокална група „Жасмин”, към кв. „Поройни”, с ръководител Диди Ганева. 

 Завистта е лош порок на нашето общество, но за съжаление, тя вече е станала традиция, а 

подлостта ни е до болка позната. Така стихотворението „Изморих се”, рецитирано от Мария 

Райчева, ни припомни, че за да търсим грешки у другите, трябва да видим собствения си живот и 

че е време да загърбим завистта и злобата и да се опомним. А дали сме баби или не, ни 

припомни Калинка Ангелова с изпълнението на своето стихотворение. За това, че трябва да сме 

бдителнии, да не се поддаваме на непроверени телефонни съобщения, ни разказаха нашите 

местни артистки Стоянка Колешева и Недялка Юрукова със сценката „Ало, ало”. 

Голяма радост и бурни ръкопляскания предизвика изпълнението на нашите малки 

гостенки -златни момичета по аеробика, прославили България по света -Борислава Иванова и 

Ванина Тодорова - ученички. На последвалото хоро по надиграване дядо Радко и баба Мария 

премериха сили в играта на хоро с Боби и Ванина. Сбирката на групата премина при 

изключително добра подготовка, много радост и емоции.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Тъй като ние, 

възрастните хора, имаме нужда от внимание и макар и малки радости и развлечения от подобен 

характер, всички решихме такива сбирки да правим по- често. Със своето съдържание, всички 

изпълнения ни наведоха на размисъл за това, че трябва да загърбим завистта  и отмъщението, да 

се грижим за роднини и близки, да учим младите на добродетели и правилно отношение към 

възрастите, да бъдем толерантни, да не забравяме, че всички сме хора на тази земя – и бели и 

черни, бедни и богати, хора с различна вяра, но с еднакви морални качества. 

Ангажирани лица: Мария Райчева, Диди Ганева, Дора Белевска, Нина Момчилова, Калинка 

Ангелова, Недялка Юрукова, Стоянка Колешева, фолклорна група „Жасмин” 

Предприети действия: Организирано празненство по повод Деня на възрастните хора. 

Участниците в ГСС си оббещаха да продължат да работят за разнообразяване живота на хората от 

групата и квартала, да се опитват да възпитават правилно отношение към близки, съседи, 

роднини, семейство, възрастни. 

Постигнати резултати: Много добър ефект от проведената среща. Добро настроение, топли 

чувства между всички, желание за много такива сбирки с различна тематика. 

 

Дата: 15.10. 2015 година 

Изготвил: Мария Райчева 

 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/

