ОТЧЕТ
За проведените мероприятия на сдружение „Учители и приятели по дух“ гр.Бургас за 2020 година
I. Тържества и екскурзии
1. Празнуване на бабин ден – 21.01.2020 г. в ресторант Воденицата с подготвена програма
2. Отбелязване на петльов ден – 02.02.2020 г. в клуба на сдружението
3. Празнуване на Трифон Зарезан – 14.02.2020 г. в ресторант Рибарска среща с подготвена
програма и участие на представители на община Бургас
4. Празник на жените – 8 март – организиран и проведен в ресторант Рибарска среща
съвместно с клуб БАПО гр. Бургас, с подготвена програма и участието на представители на
община Бургас
5. Отбелязване на Първа пролет – 22.03.202 г. в клуба на сдружението
6. На 6, 7, 8 септември организиране на екскурзия съвместно с пенсионерски клуб БАПО, гр.
Бургас с председател Златка Събчева до гр. Трявна и посещение на с. Боженци, Дряновски
манастир и етнографски музей Етъра – Габрово, Шипка и Дамасцена край Казанлък.
7. На 1 октомври – ден на възрастните хора – организирано тържество съвместно с
пенсионерски клуб БАПО гр. Бургас в ресторант Рибарска среща и присъствие на
представител на община Бургас и общински съвет Бургас
8. Ден на будителите – отпразнуване на нашия празник в ресторант Рибарска среща където
танцовия състав взе участие за първи път с ново ушитите носии със средства, предоставени
от община Бургас
9. Празнуване на юбилейни годишнини, имени дни в клуба на сдружението
10. Излети до близките дестинации – Отманли, Минерални бани в съботни и неделни дни
II. Културни мероприятия
1. Всеки вторник и четвъртък провеждане на репетиция на танцовия състав с ръководител от
16:00 ч.
2. Всеки петък репетиция на певчески състав с ръководител от 16:00 ч.
3. Посещение на опери и мюзикъли
- Танцова гала на 27.02.2020 г.
- Операта Трубадур – 15.07.2020 г.
- Бал с маски – 07.07.2020 г.
- Бохеми – 07.10.2020 г.
- Прилепът – 28.07.2020
- Целуни ме Кейт – 11.08.2020 г.
- Хубавата Елена – 25.08.2020 г.
- Самсон и Далила – 13.11.2020 г.
Поради появата на вируса COVID-19 много от планираните и заложени мероприятия нямаше
възможност за провеждане. Програмата ни имаше съвместни мероприятия със студентски
организации и колективи, обмяна и посещения с други пенсионерски клубове от страната.
По предложение на нашите членове учители, съвместно с община Бургас бяхме заложили
безплатни часове на социално слаби ученици, което не беше осъществено заради пандемията.

Много учители от клуба продължават да работят и обучават учениците по всички възможни
форми и дават своя принос към обществото.
Но най-големият принос е, че успяхме да запазим целия състав на клуба без заболяване от COVID19.

04.02.2021 г.
гр. Бургас

Председател на УС: ……………………..
/М. Георгиев/

