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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв.  „Поройни”, гр.Хасково     Дата: 01.03.2016 година  

Дискутиран проблем/тема: „Да направим клубът си чист, красив  и приятен” - акция за 

почистване на клуба и засаждане на цветя 

 

Описание на проблема: Всички участници в групата сготовност се постараха да се подготвят за 

този ден с подходящи хигиенни и почистващи препарати, градински инструменти, посветен на 

почистване на клуба и двора, където провеждахме много и разнообразни срещи и беседи. Тъй 

като зимата вече си отиде, решихме да почистим и цветните градинки от изсъхналите цветя и да 

ги прекопаем. Денят 1 март, в който проведохме тази среща и акция за почистване, съвпадна и с 

любимия наш български празник - 1 март или Баба Марта.   

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Всички бяхме 

се подговили да направим пролетно почистване на салона, като избърсахме маси, 

столове,прекопахме  цветните градинки. Надка донесе пролетни цветя, които засадихме, за да ни 

е  по-красиво и приятно, когато пием там кафенце и споделяме наши житейски проблеми. 

Измихме двора и се подготвихме да посрещнем Баба Марта. За да не я разсърдим,както казват 

старинните обичаи,  всичко беше старателно почистено и подредено. По стар народен обичай 

направихме огън и нашият самороден алант Нели Юрукова в ролята на Баба Марта прогони 

змиите и гущерите и лошите духове  с чукане на ламарина и израза: ”Бягайте змии и гущери, Баба 

Марта иде”. С много смях и веселие участниците прескачаха накладенияв двора  огън за здраве. 

Беше ни много интересно и  забавно. За доброто ни настроение Йорданка закичи мартенички с 

пожелания, а Божана разказа интересни легенди за обичая Баба Марта.  

Нямаше как да подминем наближаващия  голем български празник 3 март- Освобожзението на 

България от турско робство. Г- жа Райчева говори за значението на този празник ,който донася 

свободата на България и я прави независима държава. С подходящи за темата песни и 

стихотворения почетохме паметта на загиналите наши и чужди освободители, припомнихме си и 

се преклонихме пред паметта и подвига на Опълченците на Шипка. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Всички участници 

слушаха с огромен интерес информацията за тези празници, с желаие участваха и в първата част 

за почистване и подреждане на салона и градинката. 

Ангажирани лица: Мария Райчева, Красимира, Жечка, Недялка Юрукова. 
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Предприети действия:  Много подробна, добра предварителна подготовка по темата не само от 

наставниците, но и от всички участници. Осигурени почистващи материали и препарати.   

 

Постигнати резултати: Единодушно е решението ни тази наша дейност за почистване и добро 

поддържане на местата, където се събираме,да продължи и в бъдеще,  за да съчетаваме 

полезното с приятното. 

 

Дата: 05.03. 2016 година     

Изготвил: Мария Райчева 

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

