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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: гр. Меричлери, община Димитровград      Дата: 03.10.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Първи октомври – ден на възрастните хора 

 

Описание на проблема: В Меричлери възрастните хора са повече от половината от населението на града ни. 

Много от тях са самотни и неангажирани в социалния живот на града. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Групата се събра на среща и 

обсъди възможностите за разнообразяване на живота на възрастните хора в Меричлери по случай техния 

празник на 1 октомври. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата взе решение да направи 

празник на пенсионера на 03.10.2015г., съвместно с членовете на пенсионерския клуб в града ни. 

Ангажирани лица:  цялата група, членове на читалището, председателя на пенсионерския клуб, кмета на 

Меричлери. 

Предприети действия: Направихме обяви за предстоящото мероприятие, съвместно с читалището и 

председателя на пенсионерския клуб направихме сценарий за празника, изготвихме грамоти за награди, купихме 

малки сувенири за викторина, подготвихме клип за телефонните измамници, който да прожектираме на 

мултимедията. 

Постигнати резултати: На 03.10.2015г. от 12.30ч. в клуба на читалището открихме празника на възрастните 

хора. Присъстваха около 60 човека. В програмата имаше викторина с подаръци, музикални поздрави, грамоти за 

най-модерна баба,най-игрива пенсионерка и др.,стихове, песни, вицове, излъчихме филмче за телефонните 

измамници и как възрастните хора да се предпазват от тях. Срещата с пенсионерите наистина се превърна в 

празник за тях. 

 

Дата: 12.10.2015г. 

Изготвил: Наташа Колева Маринова 


