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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково      Дата: 08.10.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Отбелязване и празнуване на Деня на възрастните хора 

 

Описание на проблема: Възрастните хора се чувстват изолирани, не откриват почит и уважение в отношението на 

младите към тях. Неравностойните икономически и социални условия, в които живеят водят до ниско 

самочувствие, усещане за безисходица и липса на смисъл в живота.  

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Като един от най-лесните за 

изпълнение и същевременно най-резултатен вариант за справяне с проблема, ГСС се насочи към отбелязване на 

Деня на възрастните хора с празненство. Предварително в ГСС беше обсъдена програмата на празника, а 

различните участници се ангажираха с различни задачи по организирането и провеждането на празненството. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Да се организира празненство по случай Деня на възрастните хора; 

2. Отбелязването на празника да стане традиция за групата; 

3. ГСС Тракиец да се свърже с ГСС Конуш и двете групи да предприемат общи действия по предстоящите 

теми. 

 

Ангажирани лица: Атанаска Петрова, Жечка Латунова, Тонка Запрянова и всички участници в ГСС 

 

Предприети действия: На празненството по случай Деня на възрастните хора, провело се на 08.10.2015г., 

присъстваха повече от 20 души. Тържеството премина при следната програма: 

1. Поздравления към всички присъстващи от наставника на ГСС Атанаска Петрова; 

2. Поздравления към най-възрастното семейство пенсионери – Латун и Жечка Латунови. Изпълнение на 

песента „Години, години, луди млади години” от ГСС като поздрав към сем. Латунови. 

3. Поздрав към най-младия пенсионер Татяна Иванова с песента „Разцъфтяли ябълки и круши”, понеже  е с 

руски произход. 

4. Поднасяне на скромен подарък на г-жа Ат. Еленкова, която е прикована на легло повече от 4 години. 
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5. Г-жа Жечка Латунова, която е бивша учителка, рецитира стихове от Иван Вазов, В. Ханчев, Блага 

Димитрова, Пушкин, Максим Горки – „Писмо до сина му”. Стиховете бяха посветени на темите „най-

хубавата възраст” и „стремежана човека към безсмъртието”. 

6. Разказване на вицове. 

 

Постигнти резултати: Срещата мина при много приповдигнато настроение. Възрастните хора се почувстваха 

значими и полезни. Нелка Еленова благодари от името на майка си за почитта и уважението към нея. 

 

Дата: 08.10.2015 г. 

Изготвил: Атанаска Грозева 
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