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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 01.10.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Акция за събиране на дрехи за нуждаещи се 

Описание на проблема: В сегашното време на криза сме свидетели на бързото обедняване на населението. Всеки 

ден срещаме наши съселяни, които се нуждаят от помощ. Това са възрастни и болни хора; психично нестабилни; 

деца от ромски произход и др. С наближаването на зимния сезон,  нуждата от топли дрехи става все по-осезаема. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Жените, които участват в 

срещите на Групата за самопомощ и солидарност, единодушно одобриха идеята за провеждане на акция за 

събиране на дрехи за изпадналите в нужда наши съселяни. Всички обещаха да се включат в дарителската акция и 

да задеят дрехи от личния си гардероб, които не са им нужни. Обсъдено бе, че дрехите трябва да са здрави, 

чисти и топли. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Групата за самопомощ и солидарност 

ще организира акция за събиране на дрехи. Дрехите ще се събират в продължение на две седмици (до 

21.10.2015г.) и ще се складират в читалището. След изтичане на срока за събиране, ГСС ще ги разпредели между 

нуждаещите се семейства до 23.10.2015г. 

Ангажирани лица: Грудка Георгиева и Веселин Арабаджиев 

Предприети действия:  Групата пристъпи към организирането и провеждането на дарителската акция. За 

провеждането й бяха уведомени голяма част от жителите на село Малево. 

Постигнти резултати:  Осемнадесет жители на селото се включиха в дарителската акция. На 22.10.2015г. 

събраните дрехи бяха дарени на 2 момичета (ученички в 5 и 6 клас) и 2 момчета (ученици в 1 и 4 клас), учещи в 

местното училище. Част от дрехите бяха дарени на майка и дъщеря Димитронка (1943г.) и Христинка (1973г.), и 

двете с психични заболявания. В читалището останаха още дрехи, които ще бъдат раздадени на други нуждаещи 

се жители на селото. 

 

Дата: 28.10.2015 г. 

Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 
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