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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 12.12.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Благотворителна Коледна акция 

Описание на проблема: Наближаването на коледните и новогодишните празници носят не само радост, но и 

голямо страдание за тези, които не могат да ги посрещнат и да им се зарадват по различни причини: бедност, 

болест, изоставени от деца и близки, самотни и безпомощни старци. 

Този проблем развълнува ГСС. В селото всички се познават и знаем, че има много такива хора. Решихме да ги 

зарадваме и да стоплим сърцата им, като проведем споменатата благотворителна акция. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Първата идея и предложение 

бе акцията да е под надслов  „Килограм доброта“ и всички, които желаят да закупят пакетирани хранителни 

продукти и събраното да се раздаде на нуждаещите се. Това предложение не бе прието по две причини: 

1.Болните и стари хора трудно ще си приготвят сами храна от пакетираните продукти. 2. Пакетите ще са 

разнообразни, с различен рой и няма да могат да се разделят поравно. 

Другото предложение бе със събраните средства да се закупят по 20 броя еднакви хранителни стоки, които да 

могат да се консумират без допълнителна топлинна обработка. 

Изготвен бе списък на предложените хранителни стоки з аколедните пакети и бяха определени хората, на които 

да бъдат раздадени. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се съберат средства, да се закупят 

продукти и да се разпределят поравно на 20 души от селото. 

Ангажирани лица: Грудка Георгиева, Пенка Русева, Донка и Веселин Арабаджиев 

Предприети действия:   

1. Събраха се 260 лв от над 30 души; 

2. Изготви се списък на 20 души, нуждаещи се от помощ; 

3. За сумата се закупиха хранителни продукти – коледна погача, сирене, маслини, колбас, консерви, 

плодове, кроасани, вафли и др. 

4. Всички продукти се разпределиха поравно в 20 торбички.  

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/


                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                              
www.ngogrants.bg  финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.  www.hdgender.eu 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“  

www.ngogrants.bg 

Постигнти резултати:  На 23 декември 5 души с личния автомобил на наставника на ГСС Веселин Арабаджиев 

раздадоха хранителните продукти на определените 20 души. Старите и болни хора бяха много изненадани и 

зарадвани. Благодариха със сълзи на очи на организиралите благотворителността.  

 

Дата: 28.12.2015 г. 

Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 
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