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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Крепост,  община  Димитровград    Дата: 01.10.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: Празненство по случай деня на възрастните хора 

Описание на проблема: Първи октомври е обявен за международен ден на възрастните хора. На този 

ден всички ние отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос към обществото. 

Основателката на фолклорния хор при НЧ „Селска пробуда – 1927“, село Крепост – Добринка 

Пехливанова е на 86 години и живее със сестра си, която е изгубила своето зрение. Здравословното 

състояние и на двете възрастни жени е много лошо. Г-жа Пехливанова има проблеми с единия крак и не 

може да се движи, което от своя страна затруднява участието й в репетициите и представленията на 

фолклорния хор. 

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

самопомощ и солидарност предложи да се включи в превенционната кампания по проект „Да 

разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ със следните начинания: По случай 1-ви октомври – Ден 

на възрастните хора, да бъдат посетени двете самотни възрастни жени от читалищни деятели и 

представител на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. За целта да бъде изготвен поздравителен 

адрес от страна на читалището, а от фондацията да бъдат закупени продукти от първа необходимост, 

който да бъдат предоставени на двете жени. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши: 

1. Да бъде изготвен поздравителен адрес и кошница с цветя; 

2. Да бъдат закупени хранителни продукти; 

3. Да бъдат посетени двете самотни жени. 

Ангажирани лица:  Димитрия Русева, Даниела Найденова, Петко Патаров, Недялка Колева и Андриана 

Иванова 

Предприети действия: Самодейците при НЧ „Селска пробуда – 1927“, село Крепост бяха информирани 

за посещението в дома на Добрина Пехливанова. Аранжирахме кошница с цветя, написахме 

поздравителния адрес. Закупихме хранителни продукти и посетихме дома на г-жа Пехливанова. 
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Постигнти резултати: Добринка Пехливанова и сестра й бяха много щастливи, че въпреки 

напредналата им възраст, техните съмишленици – самодейците от читалището, не са ги забравили и 

дори носят цветя, подаръци и поздравителен адрес, с които да засвидетелстват почитта си към тях.  

 

Дата: 12.10.2015 год. 

Изготвил: Димитрия Русева  


