
Зелена занималня

в ДГ „Ален мак“





Цели на проекта:

1.1.Организиране и провеждане на местен дискусионен форум с  фокус върху изграждане на 

процеси и връзки между заинтересовани страни - местната община, администрация, граждански и 

бизнес организации. 

1.2.Прилагане на предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и партньорската организация NABOLAGSHAGER 

инструменти за „Рlacemaking“ методология, отнасяща се за изграждане на процесите и работа с 

общностите в посока постигане на устойчивост на мястото на избраната локация.

1.3.Физическа намеса на избраната локация - разкрасяване на публични пространства, включвайки 

почистване, озеленяване и/или друг вид облагородяване на конкретни локации и въвличайки 

местни общности и други заинтересовани страни за целта, чрез използване на подхода на 

„Мястосъздаване“ („Рlacemaking“), следвайки неговите етапи. 



Какво направи общността на ДГ „Ален мак“?

1. Избра се подходящо мястото в 

двора на детската градина.



2. Хората се мобилизираха и 

облагородиха мястото.





3. Стартирахме дейности и занимания.





Обособихме и кът за откриватели.



В него сложихме пано с билки, вълшебни фрази и 

къщички за птички.











Направихме и кът за активности.





Ииии, оживихме мястото с песни, танци и 

детски смях.



Формула на плейсмейкинга:

плейсмейкинг = място + хора + дейности 

(по подбор, по играждане, различни 

активности и др.)



Нашите цели са по-големи.



Световно кафене

Световното кафене е прост, но ефективен метод за 

насърчаване на дебати и обмен на мнения между групи хора.

Вдъхновен е от старинните кафенета, познати в историята 

като места за спокоен разговор, където хората да общуват 

свободно, и по този начин да генерират нови идеи и решения.

Методът на световното кафене изисква хората да се 

разделят на малки групи и да дебатират по даден проблем. 

Всяка група си има фасилитатор, който има за задача да 

въведе темата и да обобщи за всяка група казаното по-рано.



Ето и нашите идеи:

Открита сцена и лятно 

кино.



Комбинирано спортно игрище и уреди за 

спорт на открито.



Въжен парк.



И стена за катерене.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


