
                                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                               
www.ngogrants.bg    финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.         www.hdgender.eu 

 

„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. Злато поле, община Димитровград      Дата: 20.12.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Посрещане на Дядо Коледа и раздаване на коледни подаръци 

 

Описание на проблема:  В село Злато поле живеят около 30 деца до 12 годишна възраст, които посещават учебни 

заведения в Димитровград. Поради липсата на училище в Злато поле читалището се явява единствената културна 

институция, която работи за хората и децата на селото, затова ГСС решихме да зарадваме децата на селото като 

им организираме тържество по случай Коледа и Нова година в читалището.   

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Антония Филева, каза че от 

фондация „Х и Д Джендър  Преспективи” ще осигурят сумата от 90,00 лв. за закупуване на сладки изделия, 

плодове и други дребни награди, за да се направи на всяко дете  коледна торбичка. Тенчо Тенчев предложи да се 

украси елха и самата зала, където ще се проведе мероприятието. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема:  Планира се Тенчо Тенчев да закупи нужните сладки и 

плодове и заедно с Евгения Филипова да направят торбичките. Тенчо Тенчев и по-големите деца от селото да 

украсят залата и елхата. Да се намери подходящ човек за ролята на Дядо Коледа. 

Ангажирани лица: Тенчо Тенев – наставник на ГСС, Евгения Филипова- наставник на ГСС 

Предприети действия: На 20.12. /неделя/ от 11.00 часа ГСС се събра в ритуалната зала в очакване на Дядо 

Коледа. След като той пристигна, настъпи голяма радост в очите на децата. Дядо Коледа им разказа как е пътувал 

през дългия път и им прочете стихотворения, след което започна да им раздава така дългоочакваните подаръци 

и торбичките с лакомства. Децата бяха подготвили стихове и песнички, с които поздравиха добрия старец.  

Постигнати резултати:  За децата този ден се превърна в един незабравим празник, който ще помнят дълго. 

Надяваме се, че ги накарахме да се чувстват много по-добре и да бъдат по-послушни. Родителите бяха щастливи 

и горди със стиховете и песните, които децата пяха и рецитираха. 

 

Дата: 22.12.2015г. 

Изготвил: Тенчо Златков Тенчев                          


