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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: гр. Меричлери, община Димитровград      Дата: 18.12.2015г. 

Дискутиран проблем/тема:  Акция за набиране на дрехи под надслов „Да подарим усмивка за Коледа” 

Описание на проблема: На днешната среща темата бе „Подари топлина на друг“. Решихме единодушно да 

помогнем на деца и възрастни хора като съберем дрехи, играчки и др. неща, с които да ги зарадваме. Тази наша 

инициатива бе продиктувана от съпричастност и съчуствие към всички онези деца и хора, за които коледните и 

новогодишните празници не са възможни. Всички, които присъстваха на срещата откликнаха с радост, желание и 

ентусиазъм да се включат в акцията. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Решихме и обсъдихме - 

седмицата преди Коледа бе определена за провеждане на акцията. Всички единодушно приеха, дори се даваха 

идеи кой какво ще донесе. Поставен беше въпросът за нуждата от кашони и чували, в които да се съхраняват 

събраните вещи. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Акцията да се проведе през седмицата 

преди Коледа, а вещите да се събират във фоайето на читалището в гр.Меричлери. 

Ангажирани лица:  Донка Георгиева Петкова и Наташа Колева Маринова –наставници на ГСС и цялата група 

Предприети действия: Написахме и залепихме обяви за предстоящата акция на възлови места в града. 

Постигнати резултати: Акцията завърши с пълен успех, дори се появиха още желаещи, което за нас 

наставниците, беше приятна изненада. В пенсионерския клуб бяха събрани 2 големи чувала с дрехи, а в 

читалището много голямо количество от дрехи за възрастни, дрехи за бебета и деца, детски играчки и стоки за 

бита. Събраните вещи бяха разпределени и раздадени на социално слаби семейства от града под формата на 

подаръци за Коледа. 

Дата: 22.12.2015г.    

Изготвили: Донка Георгиева Петкова и Наташа Маринова 


