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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“  

www.ngogrants.bg 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Узунджово, община Хасково      Дата: 02.02.2016 год. 

Дискутиран проблем/тема: Запознаване и работа с компютър 

 

Описание на проблема: В последните години интензивно в живота ни навлизат нови технологии, а възрастните 

хора се нуждаят от повече време и допълнителни усилия, за да се научат да боравят пълноценно с тях. 

Компютрите значително улесняват комуникацията с близки и познати от цял свят. Затова участниците в ГСС искат 

да се научат как да работят с компютър. 

 Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: В ГСС се обсъди 

възможността за провеждане на неформални курсове за работа с компютър. Коментирахме разделянето на 

желаещите в няколко малки групи и осигуряването на обучител – някой , който умее да борави с компютър и има 

желание и време да обучава възрастните хора. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се организират курсове за работа с 

компютър, които да се провеждат всеки вторник от 14 часа. 

Ангажирани лица: Таня Краева 

Предприети действия:  

1. Разделихме желаещите да се обучават в няколко малки групички; 

2. Намерихме доброволец, който да ни обучава всеки вторник; 

3. Обучението ще става на ротационен принцип – всяка седмица се обучава една от групичките; 

4. Осигурихме помещение за провеждане на обучението, а компютърър, който ще използваме е полученият 

като еднократна помощ по проект „Да разрешим проблемите си заедно: врора фаза“. 

Постигнти резултати: осигурихме възможност възрастните хора да са в крак с новите технологии – да се 

научат да работят с компютър, което ще улесни комуникацията им с техните близки и роднини (особено онези, 

които живеят в чужбина) и ще им осигури достъп до необятната информация в интернет. 

 

Дата:08.02.2016 г.      

Изготвил: Танка Краева 
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