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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Узунджово, община Хасково      Дата: 06.10.2015 год. 

 

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

Описание на проблема: Възрастните хора хора в селото се нуждаят от внимание и социални контакти.С всяка 

изминала година поводите им за празнуване все повече намаляват за сметка на поводите за тревоги. В селото 

няма аптека, кражбите са често явление, а между пенсионерите има разделение. Необходимо е да се 

предприемат мерки за сплотяване на възрастните хора в селото. 

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

проблем, в групата се обсъди възможността възрастните хора от селото да бъдат привлечени към дейностите на 

читалището, да станат по-активни при провеждането на различн мероприятия и да участват при организирането 

им. Участниците в ГСС предложиха като част от превенционната кампания по проекта да организират 

празненство за възрастните хора в селото по случай 1 октомври – Деня на възрастните хора. Други членове на 

групата предложиха да положат усилия за преодоляване на разделението между двете читалища в селото и 

пенсионерските клубове към тях. Предложено бе на следващата година на празненството да се поканят най-

старите жители на селото и да им бъдат раздадени награди. Танка Краева предложи на тазгодишното тържество 

да ббъде поканен фронтовак от селото, на който да бъде официално връчен поздравителен адрес 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Да се организира празненство по случай Деня на възрастните хора на 06.10.2015г.; 

2. Отбелязването на празника да стане традиция за групата; 

3. ГСС да покани представители на НЧ „Пенко Пенов”, село Узунджово; 

4. На следващата година да бъдат поканени най-възрастните хора в селото и да им бъдат раздадени 

награди. 

Ангажирани лица: Танка Краева и Анастасия Георгиева 

Предприети действия: На 08.09 бе поканен фронтовака Теньо Жечев, но поради здравословни причини не 

присъстваше на тържеството. Има изпратена грамота от военния министър по случай 70 години от края на 

Втората световна война за принос към отечеството. Грамотата ще бъде връчена от кмета на селото Димитър 

Ничев, когато здравословното му състояние позволява.  
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Постигнти резултати: Мероприятието протече много приятно за всички – хорът към пенсионерския клуб 

изнесе програма от песни и танци, а накрая празникът завърши с всеобщо веселие. Членовете на ГСС бяха много 

впечатлени и благодарни за компщтъра, който Андриана Иванова предостави като еднократна помощ за групата.  

 

Дата: 18.10.2015 г. 

Изготвил: Танка Краева 
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