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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Стамболийски, община Хасково      Дата: 08.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Права и задължения на участниците в ГСС 

 

Описание на проблема: По време на информационната беседа стана ясно, че голяма част от участниците в ГСС не 

са доволни от работата на наставниците от първата фаза на проекта. Основните обвинения са, че не са постигнали 

добри резултати, съпоставимо с другите групи по проекта, не са се справили със задачата да подобрят 

комуникацията между пенсионерския клуб, читалището и кмета на селото. Затова през втората фаза на проект 

„Да разрешим проблемите си заедно” бяха избрани нови наставници на ГСС  – Мария Колева и Павел Димитров. 

Те приеха да работят по проекта и да дарят предвиденото а тях възнаграждение на групата за разрешаване на 

някой от дискутираните проблеми. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Новото ръководство на 

групата инициира разговор относно правилата за работа, правата и задълженията на участниците в ГСС. 

Обсъдени бяха отношенията между хората в селото, членовете на пенсионерския клуб и читалището, между 

съседи. Темата бе инициирана от Мария Колева, предвид новите й функции като наставник на ГСС. Тя изяви 

желание групата да работи по-дисциплинирано от преди и да постигне по-високи резултати. Срещата мина 

спокойно и ползотворно. Участниците в ГСС се обединиха около предложените от наставниците правила за 

работа в ГСС. Павел Димитров  предложи всички членове да полагат усилия за разрешаването на проблемите, а 

не просто да присъстват на срещите. Участниците се съгласиха, че спазването на правата и задълженията в ГСС ще 

доведе до добри резултати. Ив. Гинчева предложи тематичните срещи да станат традиция, а групара да се събира 

винаги в един и същи ден и час.Това ще създаде навици у участниците в ГСС и ще гарантира устойчивото й 

съществуване. Наставниците на ГСС поеха ангажимента да канят кмета на селото на някои от срещите и да търсят 

съдействието му за разрешаването на конкретни проблеми. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши да се определят дни и 

час за провеждане на срещите, с което да се осигури по-редовна посещаваемост.Също така помещението, в 

което се провеждат срещите ще се онагледи с рекламни материали, предоставени от фондация „Х&Д Джендър 

перспективи”. За следващите срещи и теми ще се осигурят социални работници, юристи и лекари, които да дават 

експертно мнение по темите. 
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Ангажирани лица: Павел Димитров, Мария Колева, Недялка Богданова 

 

Предприети действия: Участниците изработиха правила за работа в ГСС, сред които: 

1. Да се избягват междуличностните конфликти и обиди; 

2. Участниците в групата да се изслушват; 

3. Да се избягва надвикването; 

4. Всеки има равни права с другите да изрази мнението си по дискутираните проблеми; 

5. Групата да работи концентрирано по дискутирания проблем, без да се отклонява от темата; 

6. Да се търси съдействието на местната власт при разрешаване на проблемите. 

7. Да се канят експерти по дискутираните теми. 

 

Постигнaти резултати: Изработени бяха нови правила за работа в групата, който ще доведат до по-

надеждното й функциониране и до разрепаването на повече проблеми на местното население. 

 

Дата: 18.09.2015 г. 

Изготвил: Мария Колева 
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