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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково       Дата: 16.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Планиране на работата на ГСС 

Описание на проблема: По време на информационната беседа в селото бяха набелязани теми за следващите 

срещи. За месец ноември бе определена темата „доамшно насилие” във връзка с основната дейност на 

фондацията и 16-дневната кампания срещу насилието над жени. Но някои от участниците в групата споделиха, че 

не припознават проблема като актуален за тяхното населено място и искат да променят темата. За тема на 

настоящата среща бе определена „Приготвяне на зимнина”, тъй като участниците в ГСС имат желание да научат 

нови рецепти и да ги изпробват. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Наска Колева предложи да се 

преразгледат определените теми и за следващата дата да се потърси съдействието на пенсионерския клуб за 

съвместно празнуване на Международния ден на възрастните хора на 08.10.2015г. Н. Латунова предложи всеки 

да представи своите любими рецепти, а онези от тях, които са интересни на участниците в ГСС да се размножат. 

Стефка Лозева представи много рецепти за туршия, както и рецепта за мързелива баница, които получиха 

одобрението на групата. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе разговор с 

представителите на пенсионерския клуб за съвместно празнуване на Международния ден на възрастните хора; 

Да се размножат и раздадат на всеки одобрените от групата рецепти. 

Ангажирани лица: Стефка Лозева и Атанаска Грозева 

Предприети действия: Участниците се заеха с подготовка на тържеството по случай Международния ден на 

възрастните хора. 

Постигнти резултати:  

1. Проведена среща с представителите на пенсионерския клуб за съвместно празнуване на Международния 

ден на възрастните хора; 

2. Избраните кулинарни рецепти бяха разпространени между участниците в ГСС. 

Дата: 18.09.2015 г.       Изготвил: Атанаска Грозева 
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