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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./с.Войводово, община Хасково     Дата: 06.10.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: "Международен ден на възрастните хора“ 

 

Описание на проблема: ГСС реши да се включи в превенционната кампания по проект „Да разрешим 

проблемите си заедно: втора фаза” с провеждането на празник по случай Деня на възрастните хора. 

Целта на мероприятието е възрастните хора да се повеселят и представяйки автентична българска кухня 

да се предадат и съхранят българската кухня и рецепти. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Наред с веселието 

около празника, групата и гостите обсъдиха някои проблеми,свързани с пенсиите и заплатите в страната 

ни. Може би, защото ни предстоят избори и всички се надяваха за по-добър живот и спокойни старини. 

Имаше идеи относно следващия "Международен ден на възрастните хора". Любомир Стефанов 

предложи да се отпразнува по-мащабно празника с гости от други села и с народен оркестър. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Взе се общо решение, че с 

малко или много хора 1 октомври -Международният ден на възрастните хора ще се празнува всяка 

година в село Войводово. 

Ангажирани лица: Всеки един присъстващ беше ангажиран с това да донесе по нещо домашно 

приготвено за празника. Мъжете с домашна ракия и/вино, а жените с домашно приготвени храни. 

Предприети действия: Денят бе малко мрачен, но в душите на възрастните хора в селото грееше 

слънце. Около 20мъже и жени се събрахме в читалището,за да отпразнуваме "Международният ден на 

възрастните хора".Жените на Войводово приготвиха домашни питки,баници и сладкиши,а мъжете се 

надпреварваха с вино и ракия. Читалищният секретар и наставник на групата за самопомощ и 

солидарност  Светлана Севова, приветства всички присъстващи за празника и почерпи с топла питка и 

мед. Нестор Несторов член на групата и председател на "Клуб на пенсионера" с. Войводово прочете 

доклад, свързан с днешния ден. Женската певческа група отправяше поздрави към мъжете с 

разнообразен репертоар от песни, а те им върнаха жеста, като разказваха хумористични случки от 

минали години. С много настроение, възрастните хора забравиха за ежедневните проблеми и работа и 
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се веселиха от сърце до късните часове на деня. За празника хората от групата за самопомощ и 

солидарност бяха подготвени с домашни български автентични храни и напитки. 

Постигнти резултати: Получи се много весел празник за възрастните хора в селот, имаше много 

веселие, песни и танци, които позволиха на пенсионерите да се откъснат от сивото ежедневие и да се 

почувстват уважавани и почитани. 

 

Дата: 08.10.2015 

Изготвил: Светлана Севова 
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