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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: гр. Меричлери, община Димитровград      Дата: 06.03.2016г. 

Дискутиран проблем/тема:   „Сътворено от женски ръце ” 

Описание на проблема: Голяма част от участничките в ГСС изработват гоблени и шевици. Тази тема ги вълнува и 

членовете на ГСС искат да обменят информация и опит по нея. 

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

да донесе своята изработка.Всички единодушно приеха, дори се даваха идеи кой какво ще донесе. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе среща – изложба, на 

която участниците в ГСС да обменят опит за изработването на гоблени и шевици и да представят своите 

ръкоделия. 

Ангажирани лица:  Всички членове на групата  

Предприети действия: Решихме изложбата да бъде направена в малката зала на читалището при отворени 

врати, за да се покаже на всички  жители на гр. Меричлери, които имат желание да видят „сътвореното от 

женските ръце“. 

Постигнати резултати: Бяха показани много интересни изработки на известни картини и икони. Събитието 

съвпадна с тържествения концерт посветен на Международния ден на жената-8 март. Изложбата предизвика 

голям интерес. Бяха задавани въпроси от начинаещи – как се изработва един гоблен и една българска 

шевица.Имаше и такива,които искаха да бъдат научени. Жените от групата с радост изявиха желание да покажат 

и научат всяка една жена, която имаше желание. 

Дата: 09.03.2016г.    

Изготвил: Донка Георгиева Петкова  


