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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв. „Ручока”, град Хасково, община Хасково     Дата: 14.10.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: „Благодаря ти, мила бабо” 

Описание на проблема: Внучето на баба е най-красивти, най-възпитаното, най-умното на света. Тя отдава цялата 

си любов и енергия за неговото израстване. Това прави всяка майка за своя син или дъщеря. Но какво става, 

когато децата порастнат, а мама се превърне в грохнала старица? Много често всички забравят каквое направила 

баба за тях. Голямата болка на възрастните хора е, че са забравени, недолюбвани, изоставени сами.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Във връзка с международния 

ден на възрастните хора и като част от превенционнта кампания по проект „Да разрешим проблемите си заедно: 

втора фаза” ГСС ще организира празненство с разнообразна програма за възрастните хора. В него ще се включат 

и останалите ГСС от град Хасково. Предложено бе ГСС да посето Дома за възрастни хора в Хасково. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Всички от ГСС да вземат участие в 

празненството – да бъдат подготвени стихове, песни, поздрави от внуци към баби и др. Празненството да се 

проведе съвместно с останалите ГСС от град Хасково в сградата на Общинския пенсионерски клуб. 

Ангажирани лица: Мария Попиванова и Бинка Калинова са основните организатори от страна на ГСС – Ручока. 

Предприети действия: На 14.10.2015г. се проведе голямо празненство за възрастните хора от Хасково. ГСС – 

Ручока взе участие със следната програма: 

1. Малката Виктория поздрави всички със стихотворението „Баба внучето приспива”; 

2. С песента си „Де се е чуло, видяло”, Хр. Сандова ни разказа как син баща си вързан карал да го продава – 

пари да вземе, децата си да отгледа; 

3. Стихотворението „Приятен гост”  чухме от Ж. Вакрилова. Гост е свекървата, но за нея не се намира място в 

никоя стая. Накрая тя заспива на балкона. 

4. Група „Фолклорна дъга” изпя песните „Славей ми пее” и „Да би знала, мила мамо”. 

5. „Деца на нас не се сърдете” с автор Бинка Калинова – обръщение към децата на България да не забравят, 

че баба и дядо са работили, а сега е техен ред да работят. След време и те ще остареят като баба и дядо. 

6. С песента „Рада по двора ходеше” Г. Колева ни разказа как люто майка си кълняла, че не я дала на първо 

либе. Майките също грешат в стремежа си да подсигурят детето си. 
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7. „Почивката на пенсионера” – автор Бинка Калинова – хумористична сцена за това колко е загрижена 

държавата за пенсионерите. 

8. „Ако си дал на гладния поне трошица хляб от своя залък не си живял напразно” 

9. Песента „За Хасково с любов” (текст – Бинка Калинова, музика – Радка Паунова) в изпълнение на ГСС – 

Ручока. 

Постигнти резултати:  

1. Проведено тържество във връзка с превенционната кампания по проекта. 

2. Постигната уговорка с директора на Дом за възрастни хора „Кенана”, град Хасково 

3. Планирано посещение и изнасяне на програма в Дом за възрастни хора „Кенана” във връзка с празниците 

Коледа и Великден. 

 

Дата: 16.10.2015 г. 

Изготвил: Бинка Калинова 
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