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Протокол от среща на ГСС
Населено място: гр. Меричлери, община Димитровград

Дата: 24.02.2016г.

Дискутиран проблем/тема: „Мартенички от сърце за всички”
Описание на проблема: Във връзка с наближаващият празник на българската мартеница 1.03. – Баба Марта и
традицията да се закичваме с мартенички, групата за самопомощ и солидарност се събра и дискутира как найдобре да отбележим този празник.
Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Дадоха се различни
предложения за отбелязване на Баба Марта като например да обвием някое дърво в централния парк с бели и
червени ленти, или да направим базар за продажба на мартеници с благотворителна цел, или да организираме
отворена среща с материали и мултимедия за празника. Дамянка Банева която е член на групата и Председател
на пенсионерския клуб предложи да се съберем и сами да изработим мартенички и да ги раздадем на 1.03. Това
предложение беше единодушно прието от членовете на групата.
Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши на 24.02.2016г. от
14.00ч. да се съберем в пенсионерския клуб на Меричлери и собственоръчно да изработим мартенички от бели и
червени конци, които на 1.03. да завържем на децата от детската градина и училището, да посетим здравна
служба, кметството, читалището, пощата, шивашките цехове, земеделската кооперация и магазините в града ни и
да завържем мартенички от сърце за всички!.
Ангажирани лица: Председателят на пенсионерския клуб Дамянка Банева за осигуряване на помещението,
координатора за Меричлери от Фондацията Андриана Иванова – за доставяне на материалите за изработка на
мартениците и всички членове на групата
Предприети действия: На 24.02. от 14.00ч. се събрахме около 10 членове на групата които бяха свободни и
започнахме да майсторим мартенички. Освен нас имаше и около 7-8 членове на пенсионерския клуб, които се
включиха в мероприятието и ни помогнаха много. Някои от тях ни показаха как се плете мартенички на една кука,
които станаха много красиви, направихме и няколко мартенички „Пижо и Пенда” и усукахме около 120
мартенички за вързване на ръката.
Постигнати резултати: Всички бяхме много удовлетворени от свършената работа. Имахме на лице около 150
саморъчно изработени мартенички които с пожелание за здраве и късмет да раздадем на всички на 1.03.
Дата: 04.03.2016г.
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