ИНФОРМАЦИЯ
за проект
„Природата и децата – добри приятели”
Проектът е одобрен и финансиран от Програма „Европа” на Столична
община, в съответствие с Втора приоритетна област „Подкрепа за създаването на
устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в
партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови знакови центрове
в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост
на града”.
Договор №: СОА16 – ДГ56 – 605 от 19.05.2016 г.
Водеща организация: Сдружение с нестопанска цел «Балкански институт за
активна политика» (БИАП)
Партньор: Район „Слатина” – Столична община
Цел на проекта:
Общата цел на проектното предложение е в партньорство с район „Слатина” да
положим основите на устойчива съвместна политика не само за подобряване вида на
парковите пространства в нашия град, но и да създадем иновативен модел за
повишаване знанията на нашите деца и да вдъхнем желание те и техните семейства
активно да участват в опазването на околната среда, стимулирайки ги да полагат грижи
за отглеждането и съхранението на растенията.
Специфични цели:
1. Подобряване цялостния вид на парк „Слатинска река” и превръщането му в
притегателно място не само за малките жители на кв. „Слатина”, но и за цялото
население на района чрез изграждане на 4 броя фигури от цветя и цъфтящи
храсти и засаждане на дръвчета.
2. Прилагане на иновативни политики за повишаване знанията на децата от
детските градини и учениците от началните класове и формиране на
заинтересованост и активно участие в опазване на околната среда и в частност
парковото пространство у малките жители.
3. Изграждане на позитивно и отговорно отношение на децата и жителите на
района към околната среда и в частност публичните паркови пространства чрез
провеждане на инициативата „Осинови цветна фигура или дръвче от парк
„Слатинска река”.
4. Създаване на траен модел за устойчиво социализиране на парковото
пространство с активното участие на децата, техните родители и близките им.
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Основни дейности:
Основните дейности, които ще бъдат изпълнявани от кандидата и ще гарантират
успешното изпълнение на проектното предложение и постигане на заложените цели
са следните:
1. Сформиране на екип за управление на проекта.
2. Изготвянето на идеен ландшафтен проект, избор на доставчици на
необходимите материали и растения, изграждане на 4 бр. цветните фигури и
засаждане на дръвчета, вкл. и авторски надзор.
3. Организиране провеждането на уроци и Арт ателиета на открито с децата от
целевата група по проекта, както и осигуряване на необходимите за това помагала и
материали.
4. Провеждане на инициатива „Осинови цветна фигура или дръвче от парк
„Слатинска река”.
5. Избор на изпълнители и организиране на мероприятия за осигуряване на
публичност и визуализация на проекта - за финансовата помощ от страна на СО по
Програма „Европа”, целите и постигнатите резултати.
Целева група:
Деца и ученици на възраст от 3 до 12 годишна възраст и техните родители и
роднини. Крайни бенефициенти ще бъдат не само жителите на кварталите „Христо
Смирненски” и „Слатина”, а и работещите в района граждани.
Продължителност на проекта:
Бюджет:
Целево финансиране от Столична община:
Собствено участие:

5 месеца
11 978.23 лв.
10 540.84 лв.
1 437.39 лв.

Устойчивост на проекта:
След изпълнението на проекта, водещата организация БИАП ще осигури
финансиране за възстановяване и подмяна на сезонните цветя. Чрез инициативата
„Осинови цветна фигура или дръвче от Парк Слатинска река”, ще бъдат намерени
осиновители, които да полагат грижи по съхранението на фигурите и растенията. Чрез
електронните страници на БИАП и РО Слатина, в случай на нужда, на осиновителите
ще бъде осигурена подкрепа, вкл. материална и логистична.
Успешната реализация на проекта и с взаимните усилия на всички заинтересовани
страни би могъл да се превърне в успешна политика и пример за други райони на
Столична община.
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Резултати:
 Изградени 4 броя цветни фигури и засадени 6 дръвчета и създаден мини –
образователен природен център;
 Подобрен цялостен вид на парк „Слатинска река”;
 Проведени уроци на открито с около 800 деца;
 Проведени 10 часа занимания с около 200 ученици от 3 и 4 клас;
 Формирана заинтересованост у малките жители към околната среда;
 Изградено позитивно и отговорно отношение на децата и жителите на района
към околната среда и в частност публичните паркови пространства.
 Проведена инициатива „Осинови цветна фигура или дръвче от парк „Слатинска
река” и намерени осиновители;
 Създаден траен модел за устойчиво социализиране на парковото пространство
с активното участие на децата, техните родители и близките им.
 Успешното завършване на проекта ще допринесе и за създаване на силно и
отговорно гражданско общество, ще засили и връзката и взаимодействието на
гражданите с районната администрация.
 В допълнение БИАП ще търси възможност за бъдещи портньорски проекти, с
които да се разшири ефекта от настоящия проект и ще популяризира дейностите
по проекта.
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