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с. Коиловци, общ. Плевен  

Народно читалище „Христо Ботев-

27” 

 

Всяка година читалището в село 

Коиловци отбеляза 29 април с вече 

традиционното посещение на театрална 

постановка в гр. Плевен. Включиха се 

близо 40 хора на възраст между 25-85 

години - пенсионери, младежи и хора в 

трудоспособна възраст. 

 

 

 

 

Вълчедръм, обл. Монтана 

Обединено детско заведение 

„Слънчице” 

 

Детска градина „Слънчице“ отбеляза 

Европейския ден на солидарността между 

поколенията в два поредни дни - на 28 

април с пролетен поздрав от децата за  

работещите в детската градина и полагащи 

ежедневни грижи за тях и на 29 април с 

Великденски поздрав от децата за гостите 

от Пенсионерски клуб „Извор”. Включиха се 

50 деца от детската градина, 17 човека 

персонал и 20 пенсионери от клуба.  

       

 

 

с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца  

Народно читалище „Христо Ботев - 1927” 

 

Читалището в село Комарево обвърза 

Европейския ден на солидарността между 

поколенията с Великденските празници 

като организира „Великденска седянка“ на 

28 април на поляната пред църквата. 20 

дами и господа от Пенсионерски клуб 

“Здраве показаха на 20 деца от Клуб 

“Приятели на детето“ към читалището 

техника за боядисване на яйца от едно 

време. А младите хора на свой ред им 

показаха свой съвременен начин за това и 

също така разказаха на възрастните хора 

как са лазарували. 
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с. Паволче, общ. Враца  

Народно читалище „Фар - 1930” 

 

Читалището в село Паволче отбеляза 

Европейския ден на солидарността 

между поколенията с Великденско 

боядисване на яйца - „Перашка от ръце 

в ръце” на Велики четвъртък в двора на 

храм „Св. Иван Рилски”. Проведен бе 

разговор между  децата от група 

„Радост”, учениците от ОУ „Хр. Ботев”  и 

членовете от Клуб на пенсионера 

„Околчица” за приемствеността, 

зачитането и запазването на 

българските празници. Възрастните 

показаха и научиха подрастващите на своите умения в различните техники за боядисване 

на яйца и ги запознаха с великденските традиции в с. Паволче. Всяко дете получи в 

ръчичка боядисана перашка, символ на приемствеността и вечното начало, за да занесе в 

своя дом и украси празничната трапеза.  

 

 

Лясковец, обл. Велико Търново 

Начално училище „Никола 

Козлев” 

 

На 29 април учениците от IV клас в 

училището с кл. р-л Кремена Енчева, 

представители на БЧК и родители 

отбелязаха Европейския ден на 

солидарността между поколенията с 

организиране на „Празник на 

доброто”, който включваше 

посещение в домовете на самотни 

възрастни хора в града, раздаване на 

великденски яйца и козунаци и 

изпълнение на великденски песни и 

стихове.  

 

 

 

Пловдив 

Сдружение „Паралелен свят“ 

 

За 29 април сдружението организира 

състезателно кулинарно шоу под 

надслов „Великден – традиции и 

съвременност“. Участваха деца и 

младежи с увреждания, техни майки 

и татковци, баби, приятели, 

доброволци от БМЧК Пловдив, 

доброволци на Сдружение 

"Паралелен свят",  регионалния 
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координатор на Агенция за хората с увреждания г-жа Теодора Синджирлиева, гл. ас. 

Мариана Чепишева от ПУ "П. Хилендарски". Докато уважаемото жури заседаваше върху 

неимоверно трудната задача да определи победителите, организирахме няколко забавни 

игри, свързани с оцветяване на яйца, познаване на храни със завързани очи и други. 

Накрая наградихме победителите и похапнахме вкусно. 

 

 

Вълчедръм, обл. Монтана 

Първо Основно Училище „Васил Левски“ 

 

Всички ученици /160 бр./, педагогически и непедагогически персонал на  IОУ, родители на 

ученици, представители на пенсионерски клуб „Извора“, Социален дом, деца от ОДЗ 

„Слънчице“, местни общественици и хора на изкуството отбелязаха заедно 29 април с 

кампания „ Заедно сме по-добри в ......училище“.  

       

 

с. Върбица, общ. Горна Оряховица, 

обл. Велико Търново 

Централна детска градина 

„Слънчице” 

Децата и персонала от ЦДГ „Слънчице“ 

заедно с родители, баби и дядовци 

отбелязаха Европейския ден на 

солидарността между поколенията с 

разнообразни и много забавни дейности и 

показаха, че заедно малки, големи и още 

по-големи могат всичко. Първоначално 

част от децата и техни баби и родители 

засадиха в двора на детската градина 

дървета и цветя, след това заслужено 

хапнаха направените заедно сандвичи и 

накрая потанцуваха. 

       

 

Велико Търново 

Доброволчески клуб „Вяра и 

любов“ при ЧПГ „АК – АРКУС+“ 

 

Членовете на доброволческия клуб 

и преподаватели от колежа 

събраха пари за яйца, бои и украса 

за Великден и отидоха да 

боядисват яйца с възрастните хора 

от Дом за стари хора „В. Ботева“ 

във Велико Търново. Младежите 

подариха и над 130 книги, събрани 

от собствените им библиотеки, 

основно поезия на 130-те живущи 

в дома, за да върнат увереността в 

сърцата и в живота им. Бабите и 

дядовците показаха стари техники за боядисване на яйца, а от своя страна младежите 

четоха откъси от любимите си книги. Целият ден бе един незабравим празник за всички. 
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Димитровград 

Фондация „Подари усмивка” 

 

Фондация „Подари усмивка“ посвети целия месец април на солидарността между 

поколенията. В селата Черногорово, Скобелево и Голямо Асеново над 70 човека на 

различна възраст участваха в кулинарни конкурси и вечери на плетивата. Рецептите на 

гозбите са включени в книжката „Питай баба, баба знае” - 2 том., която излезе от печат по 

случай 29 април и беше връчена на участниците – нейни съавтори. Доброволци на 

организацията в продължение на почти една година работиха по събирането и 

изработването на родословни дървета на 4 човека, членове на пенсионерски клубове в 

Димитровград, а в началото на месец май ги представихме пред участници от клубовете, 

приятели и роднини, възрастни хора и деца. 

 

 

с. Голямо Крушево, общ. Болярово, обл. 

Ямбол  

Народно читалище „Просвета- 1927г.” 

 

Читалището в село Голямо Крушево отбеляза 

Европейския ден на солидарността между 

поколенията с Великденски концерт на площада, 

в който се включиха като участници и зрители 

близо 70 човека – жители и гости на селото - 

възрастни хора, техни деца и внуци.  

 

 

 

с. Асеново, общ. Никопол, обл. Плевен  

Народно читалище „Петър Парчевич - 1927” 

Доброволци към читалището на различна възраст и 

един представител на хората с увреждания 

организираха Великденско почистване и приготвиха 

шарен козунак и Великденски изненади за Базара с 

благотворителна цел за подпомагане на хората с 

умствена изостаналост от дома за душевно болни в 

село Драгаш войвода. 

 

 

 

Разград 

Народно читалище „Развитие 1869” 

 

Читалището организира среща на поколенията 

„Писано яйце“, в която участваха негови членове 

от 5 до 85 години -  деца от МШ „Илия Бърнев“, 

техните родители и баби, групата за стари 

градски песни „Блян“. Всички заедно боядисваха 

великденски яйца като си припомниха старите 

традиции и видяха нови техники на рисуване, 

пяха песни, а на края всеки си тръгна към дома с 

писаните яйца, които сам е изработил. 
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Велико Търново 

Стопански факултет на ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий“ и Сдружение „Развитие, 

устойчивост, приобщаване и интелигентност“ 

 

По случай Европейския ден на солидарността между поколенията студенти, преподаватели 

и успели млади хора от Велико Търново се събраха на кръгла маса на тема 

„Предизвикателствата пред поколението Y - различната среща за различните хора“. 

 

 

 

Малко Търново 

Народно читалище „Просвета – 1914“ 

 

Участниците в самодейните състави към 

читалището и децата от детска градина 

„Юрий Гагарин“ боядисваха заедно 

Великденски яйца на Велики четвъртък. 

След като бабите обясниха на децата каква 

е символиката на багренето на яйцата, те 

им показаха как се прави, боядисаха 

първото яйце червено и с него  нацапаха 

бузките на децата, за да са здрави през 

цялата година. След това малките 

помощници  обагриха  сами по няколко 

яйца и изпяха на самодейките великденски 

песнички. Празникът завърши с обща 

снимка и много усмивки. 

 

 

 

Варна 

Сдружение за подкрепа на лица с 

умствени затруднения 

 

На 28 април Дневен център „Ривиера” 

отвори врати за своите гости – 

младежи с интелектуални затруднения 

от ЦСРИ „Чайка”, ДЦ „Слънчевата 

къща” и техните баби, потребителите 

на Защитено жилище ”Ларго 1”, както 

и дами от пенсионерски клуб „Чайка”, 

за да отбележат заедно Европейския 

ден за солидарност между 

поколенията. Под звуците на хубавата 

българска народна музика всички 

месиха обредни хлябове за Великден и козунак, боядисваха яйца, общуваха и се 

„замесиха” с идеите за богатството на общуването с най-различни хора и забавлението. А 

на края китка от най-популярните български хороводни песни събра всички участници на 

хорото.  
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с. Ерма река, общ. Златоград, обл. Смолян 

Народно читалище „Орфей - 1947” 

 

Читалището отбеляза 29 април с 

инициативата „По пътя на шареното 

чорапче“ – възрастни жени показаха 

как се плетат автентични шарени 

чорапи и терлици на по-младите 

момичета и момчета, а те от своя 

страна пяха и записаха автентични 

песни, характерни за родния край под 

мотото „Запей песенчица“. Близо един 

час разговаряхме и заедно мечтахме. 

Смяхме се и слушахме интересни 

легенди за Ерма река. Възрастните 

баби разказваха за своята младост, за 

сватбените си одежди и чеиза. Пяха 

песни, от времето, когато вместо на 

дискотека, са ходели по попрелки. Плетоха на една купа специална, жълта дантела с 

паети. Една от жените разказа и поучителна приказка, която знаела от 100 годишната си 

баба. Малката седемгодишна Ивайла пък показа на възрастните дами как да играят на 

таблет. Почерпихме се. После пяхме родопски песни. Обилният дъжд, който валя целия 

след обед, не ни позволи да за засадим Рододендрона в градината пред читалището, но ще 

го направим след Великденските празници. Читалището подготви и малки подаръци за най-

възрастните в селото, които им раздаде на Великден. 

 

 

Ямбол 

Комплекс за социални услуги за деца и възрастни 

 

Комплексът за социални услуги организира за своите потребители и гости от съюзни 

организации – ЦОП, ЦСРИ, ДЦДУ, ЦНСТДМБУ, СКИ „Ямбол – 99”  и  Общинска организация 

на инвалидите в Ямбол съвместно мероприятие „Да споделим времето заедно” изпълнено 

със спортни занимания и кътове по интереси „Баба и внуче”. Включиха се над 80 човека от 

различни възрасти.  

 

 

с. Сотиря, общ. Сливен 

Целодневна детска градина „Перуника” 

 

В детската градина се събраха деца, 

родители, майки и баби и възрастни хора от 

пенсионерския клуб и местното читалище в с. 

Сотиря за съвместно боядисване на яйца - 

„Шарен, шарен Великден!“. Възрастните хора 

разказаха спомени от тяхното детство, за 

традицията на този ден в който се боядисват 

яйца и различни начини за боядисване на 

яйца. Децата представиха песни и 

стихотворения на тема Великден.  
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Доспат 

Народно читалище „Иван Вазов - 1926” 

 

Читалището отбеляза 29 април с различни инициативи: Деца обучават възрастни на 

компютърна грамотност; Четене и разказване на приказки и стари обичаи от възрастни на 

деца; Показване на стари доспатски хора от самодейци; Разучаване на стари доспатски 

песни с млади изпълнители. Включиха се деца и възрастни от града, безработни и 

работещи, учители и пенсионери.  

 

 

София 

Дом за стари хора „Дълголетие” 

 

Домът за стари хора в кв. „Дървеница“ 

посвети целия месец април на темата за 

солидарността между поколенията, като 

организира поредица от интересни събития 

за домуващите: срещи с ученици от 144-то 

СОУ; боядисване на яйца с представители 

на Ротари АРТ; засаждане на цветя с 

доброволци; участие в инициативата на 

община „Студентска” – „Пролетно 

пробуждане”, провеждана съвместно с 

читалище „Възраждане“.  

 

 

с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив 

Библиотека при Народно читалище 

„Светлина – 1929 г.” 

 

Читалището организира хора на 

различна възраст - от 11 г. до 70 г., 

които заедно засадиха кашпи със 

здравец пред откритата сцена на 

площада пред читалището в село Труд.  

 

 

 

 

Ардино 

Център за обществена подкрепа 

 

ЦОП – Ардино организира среща с мотото „Нека ти 

разкажа…“, на която гости бяха г- жа Йорданка Аянова и 

г-н Селяхидин Карабашев- личности значими за 

общността ни. Те споделиха с децата спомени и случки от 

миналото и това което ги вълнува сега. Децата имаха 

много въпроси, с което показаха че са любознателни  и 

умни. Показаха и че са талантливи, като представиха пред 

гостите свои творби, разказаха и за училищни проекти, в 

които участват. Интерес предизвика у децата 

импровизираната изложба от предмети и документи от 
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миналото. Срещата завърши със засаждане на дръвче в двора на ЦОП- Ардино. Възрастни и 

подрастващи заедно подготвиха почвата, заедно разположиха корените, заровиха добре и 

поляха, а децата обещаха, че ще полагат грижи, за да расте.  

 

 

Кърджали 

Младежки център КРЪГ 

 

Арт движение КРЪГ в партньорство с 

Европейската културна младежка къща в с. 

Дъждовница, общ. Кърджали и местното 

кметство организира обучение за местни 

възрастни жени на тема „Как да си открием 

електронен адрес”. Младежи от селото и 

млади IT специалисти учиха възрастните 

жители на тайните на общуване през скайп 

и интернет, за да улеснят връзката със 

семействата им, пръснати в Европа, а 

кметството почерпи всички участници в 

уъркшопа с домашно приготвена баница.  

На 29 април 3-метрова артинсталация 

(скулптура от хартия) „Раят лежи в 

краката на майките” беше изложена в 

Арт галерия Кръг в Кърджали. На нея 

бяха представени художествени фото-

портрети на 10 възрастни жени от 

Кърджали и селата, най-младата от 

които е на 75 години, най-възрастната 

на 99, а всички останали са над 90-

годишни. Портрет на малко момче, което 

съзерцава красотата им и ги снима, 

беше монтиран „в подножието” на 

склуптурата, като неразделна част от нея. През „очите, с които ги гледаме” бабите Нефиде, 

Петра, Юмюгюл, Ресмие, Станка, Мерием, Добра, Русалина, Гюла и Айлин изглеждаха като 

светици, които трябва да бъдат пазени, обгрижвани и обичани. Артинсталацията бе 

предназначена за младата публика и беше посетена от над 150 ученици от местните 

училища в рамките на една седмица. 

 

 

София 

Фондация „Конкордия България“ 

Възрастни хора от Дом за стари хора 

„Дълголетие“ гр. София и деца и младежи, 

настанени в преходно жилище на фондация 

„Конкордия България“ боядисваха заедно 

великденски яйца, направиха три баници и си 

разказваха за традициите и символите 

свързани с този светъл християнски празник, 

слушаха народна музика и стари градски песни 

и си направиха снимки за спомен. Всички 

останаха много доволни и изявиха желание да 

участват и да ни гостуват пак. 
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с. Стража, общ. Търговище 

Народно читалище „Развитие-1926“ 

 

Читалището посвети местния пролетен 

народен обичай „Лазаруване” на 

Европейския ден на солидарност между 

поколенията. Обикаляйки по домовете на 

хората от село Стража момичетата 

научиха от възрастните как са 

лазарували през миналия век момите.  

 

Другата инициатива беше на тема: 

Модерно и еко традиция и съвременност” 

с подтема: „Бабини рецепти: - 

Великденски боички от билки и 

тревички”. Бабите  разказаха и показаха как са боядисвали яйца едно време. А момичетата 

от своя страна научиха бабите как сега се боядисват яйца със  модерни техники. 

Читалището организира и конкурс-изложба на ателие „Шарено яйце”. 

 

 

 

Смолян 

Обединено детско заведение №4 „Радост”   

 

Детската градина организира 

празник - „Великден с баба и дядо”, 

чийто акцент бе осъзнаване на 

връзките между членовете на 

семейството, докосване до 

мъдростта на възрастните хора и 

уважение към тях. Предварително 

бяха проведени и ателиета 

„Подготовка за Великден” с цел 

изработване на великденска 

украса, поставки за яйца и 

боядисване на яйца с помощта на 

възрастни членове на семействата 

на децата. Освен баби и дядовци, 

майки и бащи, наши гости бяха и 

възрастните хора от местния 

пенсионерски клуб. Те бяха изключително активни, като пяха заедно с децата, разказаха 

интересни истории как те като деца са празнували Великден, какви игри са играли. 

Специално за нашите деца бяха подготвили стихотворения и кратки приказки, козунаци и 

боядисани яйца, като разказаха библейски притчи, не забравиха и учителите, за които 

имаше букети люляк и лалета. Всички се чувстваха удовлетворени от взаимната обич, 

уважение и зачитане. Беше много мил и затрогващ празник. 
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Дряново 

Дневен център за възрастни хора 

 

На среща с децата от Детска градина 

„Детелина” и представители на 

Народно читалище „Дряновска 

пробуда- 2008” хората от Дневния 

център показаха на малчуганите 

техниките при изработване на 3D 

оригами, насладиха се на песните и 

танците на гостите, а накрая им 

подариха оригами - великденски 

кошнички. Вокалната група при 

центъра се включи в празника с 

изпълнение на обичани от всички 

песни. 

 

 

В седем области на България 

Български червен кръст 

 

Българският Червен кръст отбеляза 

Европейския ден на солидарност между 

поколенията, като организира засаждане на 

цветя, храсти и дръвчета в 7 области на 

страната – Благоевград, Враца, Добрич, 

Пловдив, Русе, Ямбол и Смолян. Целта на 

инициативата бе да се насочи вниманието 

на обществото към нуждата от адекватни и 

устойчиви политики за възрастните хора в 

отговор на икономическите, демографските 

и социалните предизвикателства, пред 

които е изправен Европейския съюз днес, а 

солидарността между поколенията има 

ключова роля за тяхното развитие. 

 

 

Габрово 

Община Габрово 

 

Община Габрово организира „Великденски 

внучета“ – инициатива в подкрепа на 

възрастни хора в рамките на която бяха 

организирани работилници, в които 

клиентите на Център за обществена 

подкрепа и доброволци от Младежки съвет 

по наркотични вещества изработиха 

великденски картички, сувенири и украса. 

На следващия ден те посетиха домовете на 

баби и дядовци, ползващи услугите на 

Домашния социален патронаж, за да ги 

поздравят с настъпващия празник. 
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Отделно доброволците от МСНВ и клиенти на ЦОП посетиха в Габрово Дом за възрастни 

хора с физически увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Дневен 

център за стари хора. Там те поднесоха своите поздравления, ръчно изработените картички 

и великденската украса. По време на срещата младите хора споделиха идеи и опит с 

възрастните за спазването на традициите около Великден и поговориха за особеностите 

при отбелязване на християнските празници през тези дни в миналото и днес. 

 

 

Пловдив 

Фондация Национален алианс за работа с 

доброволци /НАРД/ 

 

НАРД организира среща на младежи 

доброволци с възрастни хора от 4 

пенсионерски клуба в Пловдив. По време на 

срещите доброволците раздадоха 

предварително събирани в няколко магазина 

хранителни продукти, за да посрещнат 

възрастни хора достойно Великден. 

 

 

 

 

с. Паталеница, общ. Пазарджик 

Основно училище „Константин Величков“ 

 

 

Училището покани възрастните хора от село 

Паталеница в двора на училището на празник 

„Поколения” – песни, танци, надиграване и 

модно ревю „С дрехите на баба”. 

 

 

 

 

 

с. Давидково, обл. Смолян 

Народно читалище „Зора – 1927“ 

 

В залата на училището се проведе 

инициативата „В очакване на Великден“, 

която включваше боядисване на яйца и 

беседи на тема „Защо трябва да спазваме 

традициите“ и „Какво е Страстната седмица“. 

Включиха се ученици от  ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в с. Давидково, бивши 

преподаватели и читалищни дейци.  
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София 

Clancy & Stage ООД 

 

Clancy&Stage и Manpower България, компании чиято дейност е свързана с развитието на 

човешкия капитал и неговата достойна реализация, отбелязаха Европейския ден на 

солидарността между поколенията с кампания в своите офиси и тези на своите клиенти 

„Успехът в бизнеса – среща на опита,  иновативността и познанието  на различните 

поколения“. Компаниите са водени от убеждението, че солидарността между поколенията 

има ключова роля за развитието на  един успешен бизнес и работни отношения, развиващи 

се в позитивна корпоративна култура. 


