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„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 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв. „Ручока”, град Хасково, община Хасково     Дата: 16.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Пролетно почистване на клуба и градинката пред читалището 

Описание на проблема: Преди Възкресение Христово християните спазват строг пост, с който пречистват 

духа и тялото си. В тези дни на въздържание, жените пречистват не само тялото и духа си, а и дома си. Ние 

от ГСС решихме да спазим поста до Тодоровден. На този ден взимат причастие само онези, които не могат 

да издържат петдесет и пет дневния пост, а ние сме от тях. След причастието решихме да почистим общия 

ни дом – читалището, в което провеждаме срещите си.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Още миналата година 

ГСС бяхме замислили да направим голямо почистване на читалището и да засадим градинката пред 

читалището с цветя.  Тогава обаче изпуснахме подходящия момент и инициативата ни остана 

нереализирана. Затова тази година се подготвихме отрано. Обсъдихме подробно кой с какво може да се 

ангажира от почистването и озеленяването на градинката. Работата беше разпределена според 

физическите възможности на членовете на ГСС. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: На 22 март да се съдерем и да 

почистим читалището и градинката пред него. 

Ангажирани лица: всички от ГСС с отговорник Бинка Калинова 

Предприети действия: Групата подготвя голям концерт за Великден и затова решихме  да се захванем най-

напред със салона на читалището. Обрахме паяжините, измихме прозорците, изпрахме пердетата. След 

това излязохме навън. Парка около читалището е голям.  За него се грижи общината. Ние се заехме с 

почистване пред входа. Направихме градинка: насадихме божур – бял, розов и червен. Може би още тази 

пролет ще цъфне белия божур. 

Постигнти резултати:  В края на деня читалището бе напълно проеменено – чисто и спретнато. Божурът, 

който засадихме е храстовидно многогодишно цвете. След три години ще може да се разсади и градинката 

да се разрастне. Така ще остане като спомен след нас. 

Дата: 24.03.2016 г. 

Изготвил: Бинка Калинова 
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