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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Стамболийски, община Хасково      Дата: 22.01.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Силата на билките 

Описание на проблема: голяма част от участниците в ГСС берат и сушат най-познатите и разпространени билки. 

Членове на групата изявиха желание да научат повече за полезните свойства на добре познатите ни билки, от 

които всички ние си приготвяме чайове и отвари, както и за други, малко познати билки. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС стигна до репението да се 

проведе беседа на тема „билки и билколечение“. За целта всеки от групата пое ангажимент да подготви 

интересна и полезна информация за действието на различни билки, както и рецепти за приготвяне на чайове и 

отвари от тях. Като втора тема, която да се обсъди на срещата бе планирана: възрастна жена от селото е трудно 

подвижна и живее сама, нуждае се от помощ за ежедневните покупки на хранителни продукти. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе беседа на тема „билки 

и билколечение“. 

Ангажирани лица:  Павел Димитров и Димитрия Димитрова 

Предприети действия: Изнесена е беседа за полезното действие на билките и отварите. В хода на беседата 

групата реши да организира бране на билки на Еньовден, когато според народните вярвания билките са най-

богати на лечебни свойства. Една от жените, участващи в ГСС предложи да се грижи доброволно за възрастната 

жена от селот, която се намира в безпомощно състояние. 

Постигнaти резултати: Групата обогати знанията си за билките и техните лечебни свийства. Участниците 

научиха много и различни рецепти за приготвяне на чайове и отвари при различни заболявания. Доброволката от 

ГСС периодично посещава възрастната жена и й помага за закупуването на хранителни продукти, лекарства и др.. 

 

Дата: 26.01.2016 г. 

Изготвили: Павел Димитров  
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