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•  Да се организира настолното 
изследване на добрите практики на 
градското градинарство и използването му 
за развиване на меки умения в ЕС и други 
страни
•  Да подготвят метода и материалите 
за обучителите.
•  Организиране на обучението за 
обучители от партньорски институции с 
цел тестване на разработения метод на 
обучение.
•  Пилотиране на разработения 
метод на обучение чрез градинарство в 
партньорските страни.
•  Разработване на инструментариум 
„Градските градини като пространства 
на образованието за възрастни“ - 
Интелектуален продукт.

ИЗСЛЕДВАНИЯТА И 
РАЗРАБОТВАНЕТО НА 

ГРАДИНСКA ГРАДИНA ПРОЕКТ 
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ:

I. KRAKOWSKIE CENTRUM 
ZARZADZANIA I ADMINISTRACJI SP. Z 
O.O(Краков / ПОЛША) - координаторът;
II. HELLAS FOR US (Козани / ГЪРЦИЯ);
III. ACD la Hoya (La Hoya / ИСПАНИЯ);
IV. Инициативи за гражданското 
общество (Русе / БЪЛГАРИЯ);
V. EPLEFPA (Тулуза / ФРАНЦИЯ);
VI.    PRISM (Ена / ИТАЛИЯ);
VII. Youth Eurasia  (Истанбул / ТУРЦИЯ);

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази колекция за добри практики са 
събрани 39 примера за градски градини, 
които бяха събрани от партньори по проекта 
Urban Gardening.
Събраните примери представят градините 
с различни или множество видове цели: 
икономическа, хранителна, рекреационна, 
образователна, здравна и социална 
интеграция. Примерите са групирани според 
страните, в които са разположени градините.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Ролята на градското градинарство в 
подобряването на уменията на възрастните 
и растежа на общността“ - (URBAN 
GARDENING) е европейски проект, 
разработен в рамките на програма „Еразъм 
+“, чиято цел е активиране и обучение 
на членовете на местната общност 
чрез подготовка на градските градини и 
работа в общо градинско пространство. 
Стратегическите цели на проекта ГРАДИНСКА 
ГРАДИНА са да се разработи иновативен 
образователен метод и да се научат на 
меки умения от работата в градината, напр. 
междуличностна комуникация, работа в 
екип, управление, планиране, в зависимост 
от фазата на подреждане на градината.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТA 
ГРАДИНСКA ГРАДИНA:
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КОЛЕКЦИЯ 
ОТ ДОБРИ 
ПРАКТИКИ 
ЗА ГРАДСКИ 
ГРАДИНИ ЗА 
ВСЯКА 
СТРАНА
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Полша

ДОБРА ПРАКТИКА № 1 - ПОЛША

 A pocket park (butterfly garden) named “Na rogu Dekerta”

Краков - град над 500 000 жители
Градина е на ъгъла на три улици. Тя е голяма 554 кв.м.

Група студенти с подкрепата на публична институция, която 
се занимава с управление на градските зелени площи

Откриване на градината: 2 септември 2017 г.
Начало на проекта: края на 2016 г.

Crowdfunding (в проекта те събраха 23 000 полски злоти, 
което е близо 5 500 Евро)
Безвъзмездна помощ от града

Проектът спечели общественото внимание като 
проект за положителна промяна на имиджа на града (в 
постоиндустриалната част на града).
Джобният парк е отворен за публика. Има цветя, храсти, 
къщички за пеперуди, пейки, съоръжения за игра на 
тротоари. Предвижда се да се монтират дъски с информация 
за пеперуди и растения и слънчева светлина, имитираща 
светулки в тревата и др.
Цветята са за привличане на пеперуди. В деня на откриването 
пеперудите бяха пуснати от коша в градината.
Инициативата е идея на студентите от Ягелонския 
университет. Вдъхновението на джобния парк идва от Ню 
Йорк и градината с пеперуди от Торонто.
Градинските дейности отнеха около месец.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Фейсбук:
https://pl-pl.facebook.com/narogudekerta/
електронна поща: narogudekerta@gmail.com, kontakt@narogudekerta.
pl  
листовка:
http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2016/11/ulotka_narogudekerta.pdf
crowfunding:
https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta
статии:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstal-
ogrod-motyli.html
http://podgorze.pl/23605-2/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowy-
park-z-motylami-zdjecia-wideo,12445512/
http://krakow.gosc.pl/doc/4157511.Pierwszy-w-Polsce-ogrod-motyli
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-w-
polsce-ogrod-motyli,nId,2338227

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
управление
Набиране на средства
Популяризиране (например чрез преса, електронни медии и 
социални медии)
Комуникация на полски и английски език със заинтересованите 
страни
Сътрудничество с публичните институции
Научни знания (подготовка на информационни материали 
за пеперуди и растения)
Дигитални умения

ДОБРА ПРАКТИКА № 1 - ПОЛША

https://pl-pl.facebook.com/narogudekerta/
mailto:narogudekerta%40gmail.com?subject=
http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2016/11/ulotka_narogudekerta.pdf
https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta articles:
https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta articles:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstal-ogrod-motyli.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstal-ogrod-motyli.html
http://podgorze.pl/23605-2/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowy-park-z-motylami-zdjecia-wideo,12445
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowy-park-z-motylami-zdjecia-wideo,12445
http://krakow.gosc.pl/doc/4157511.Pierwszy-w-Polsce-ogrod-motyli
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-w-polsce-ogrod-motyli,nId,2338227
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-w-polsce-ogrod-motyli,nId,2338227
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Полша

ДОБРА ПРАКТИКА № 2 – ПОЛША

Социална градина „Poziomkowa Polana” (En. Wild 
Jawberry Glade)

Краков - град над 500 000 жители
Градина е на ъгъла на улиците. Тя е голяма 1100 кв.м.

 

Неформални групи (включително гражданите на областта) 
и НПО
Собственост на града

2012 

Местни / регионални проекти
Набиране на средства

В началото група граждани на Краков започнаха да се 
борят за оставане на зелена площ, която трябваше да бъде 
продадена на строителния предприемач. Инициативата 
беше подета от неформалната група майки. Много граждани 
се присъединиха. Имаше много работи по почистване.
Оттогава има социална градина, поддържана от две 
организации, както и граждани, културни институции, 
художници, архитекти, занаятчийски инструктори, социални 
активисти и др. Организирани бяха множество работилници, 
пикници, театрални творби, танци и концерти , например за 
вертикално градинарство, върбови конструкции, еко мебели, 
занаяти ...
Това е място, където семействата и хората могат да дойдат и 
да прекарат времето си. Има и засадени билки и зеленчуци.
От следващата година (2018 г.), заради строителните работи 
и споразуменията между града и строителя, градината 
ще бъде препроектирана от предприемача. Гражданите 
разчитат на обществените консултации за това.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
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Фейсбук: 
http://www.facebook.com/poziomkowapolana 

електронна поща: 
poziomka@zywapracownia.pl

блог: 
http://zywapracownia.pl/category/ogrody-spoleczne/poziomkowa-polana

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
управление
Набиране на средства
Популяризиране (например чрез преса, електронни медии и 
социални медии)
Публично изказване и комуникация със заинтересованите 
страни
Сътрудничество с публичните институции
Изграждане на екипи и работа в екип
Организация на събития
Разказвач
Стратегическо и оперативно планиране
Решаване на спорове
Преговори, убеждаване
Мотивиране
Мрежово взаимодействие, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Баланс между работата и живота
Дизайн и артистичен смисъл

ДОБРА ПРАКТИКА № 2 – ПОЛША

http://www.facebook.com/poziomkowapolana  
http://poziomka@zywapracownia.pl
http://zywapracownia.pl/category/ogrody-spoleczne/poziomkowa-polana 
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- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Полша

ДОБРА ПРАКТИКА № 3 – ПОЛША

Социалната градина на ул. Симаски (Siemaszki)

Краков - град над 500 000 жители
A garden is on between the block of flats. It is 1000 sq. m 
big.
Между жилищния блок има градина. Тя е голяма 1000 кв. 
М.

Неформална група (граждани на областта)

2016 г. (проектът успя през 2015 г.)

Безвъзмездна помощ на града в проекта на гражданите

Социалната градина беше един от проектите, които участваха 
в поканата за предложения на граждански инициативи от 
градския бюджет. Той получи подкрепа от гражданите и 
спечели конкурса.
Градината е в района, където са били бившите надземи. Той 
е отворен за обществеността. Ограден е с ограда, а портата 
е затворена през нощта.
Той е разделен на 4 части: безшумна / релакс част (с пейките 
и рафтовете с книги за обмен), селскостопанска част (с 
големите дървени калъфи за отглеждане на зеленчуци 
и плодове и пейки с кутии за инструменти), спортна и 
развлекателна част (с дървени къщи за деца и други 
съоръжения за игра), среща за срещи (с маси и седалки под 
овощните дървета).
В градината се организират срещи и партита, както и общи 
градинарски работи. Темите на срещите: обмен на рецепти, 
стенопис, пикници и игри за деца, четене и др.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Фейсбук: https://pl-pl.facebook.com/Ogrodosiedlowykrakow/  

електронна поща: ogrod.siemaszki@gmail.com 

блог: https://ogrodosiedlowy.wordpress.com 

статии:

http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicy-
siemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-spoleczny-audio-galeria-zdjec/297799 
(с аудио материал)

http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_
spoleczny.html 

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
управление
Популяризиране (например чрез преса, електронни медии и 
социални медии)
Публично изказване и комуникация със заинтересованите 
страни
Сътрудничество с публичните институции
Изграждане на екипи и работа в екип
Организация на събития
Стратегическо и оперативно планиране
Решаване на спорове
Преговори, убеждаване
Мотивиране
Мрежово взаимодействие, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Баланс между работата и живота

ДОБРА ПРАКТИКА № 3 – ПОЛША

https://pl-pl.facebook.com/Ogrodosiedlowykrakow/
http://ogrod.siemaszki@gmail.com
https://ogrodosiedlowy.wordpress.com
http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicy-siemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-
http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicy-siemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-
http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_spoleczny.html 
http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_spoleczny.html 
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Полша

ДОБРА ПРАКТИКА № 4 – ПОЛША

Краковската социална градина в Крземионки (в Краков)

Краков - град над 500 000 жители
В обществения парк има градина. Тя е голяма 2200 кв. М.

Фондация Głos Serca

2015

Спонсорство, безвъзмездни помощи за КСО на местните 
компании, собствени средства на фондацията, колективни 
фондове. Районът на градината е нает от фондацията от 
града

Той е отворен за обществеността. Заобиколен е с ограда и 
портата се отваря.
Той е разделен на няколко части: релакс част (зона за йога 
и подобни дейности), селскостопанска част (пермакултурен 
тип отглеждане на растения), овощна градина, част от люти 
(с хамаци), детска част, кухненска част (с фурна за хляб), 
цветна градина, кошери.
В градината се организират срещи, пикници, барбекюта, 
изложби и партита, както и общи градинарски работи. 
Организират се занятия за децата в предучилищна възраст 
по прости селскостопански работи, като посев на боб и др., 
Обучения за възрастни на традиционни селскостопански 
практики, като косене с коса или срещи с използването на 
градинарска терапия.



I 12 I

8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Фейсбук:
https://www.facebook.com/pg/krakowskiogrodspolecznykrzemionki/   

електронна поща: krakowskiogrodspoleczny@gmail.com

уебсайт: http://kos.krzemionki.edu.pl/  

статии: 
http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrod-
spoleczny-powstaje-na-krzemionkach/ (с аудио материал)

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
управление
Набиране на средства
Популяризиране (например чрез преса, електронни медии и 
социални медии)
Публично изказване и комуникация със заинтересованите 
страни
Сътрудничество с публичните институции
Изграждане на екипи и работа в екип
Организация на събития
Стратегическо и оперативно планиране
Решаване на спорове
Преговори, убеждаване
Мотивиране
Мрежово сътрудничество, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Баланс между работата и живота
Дизайн и артистичен смисъл
Емоционална интелигентност
Екологично отношение

ДОБРА ПРАКТИКА № 4 – ПОЛША

https://www.facebook.com/pg/krakowskiogrodspolecznykrzemionki/ 
http://krakowskiogrodspoleczny@gmail.com
http://kos.krzemionki.edu.pl/
http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrod-spoleczny-powstaje-na-krzemionkach/
http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrod-spoleczny-powstaje-na-krzemionkach/
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Полша

ДОБРА ПРАКТИКА № 5 – ПОЛША

Състезанието на Градини на Nowa Huta (в Краков)

Краков - град над 500 000 жители
Градините са разположени между жилищните блокове 
или в близост до обществените сгради (училища, 
старчески домове и др.) В индустриалния квартал на 
Краков.

Читалище (Ośrodek Kultury im.C.K.Norwida) е организаторът 
на състезанието. Градините се проектират и изпълняват от 
членове на местната общност.

Годишни издания от 2011 г.

Спонсор - ArcelorMittal Poland S.A.

Състезанието се основава на откритата покана за жителите 
на квартал Нова Хута.
За да кандидатстват, гражданите формират групи от поне 7 
души, избират терена, на който искат да създадат градината, 
попълват заявлението с описанието на проекта.
Журито (представители на областните власти, читалището, 
спонсора и управлението на зелени зелени площи) 
награждава два проекта въз основа на следните критерии:
- отворен достъп до градината за всички,
- безопасност,
- размери на градината,
- перспективи за бъдещото използване и поддържане на 
градината.

Следващата стъпка са публичните консултации с жителите 
и анализ на техните нужди. Изпълнението на наградените 
градини се подпомага от ландшафтни архитекти и 
градинари. След подготовката на проекта той се изпълнява 
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/OgrodyNowejHuty/ 

електронна поща:
ogrodynh@gmail.com 

уебсайт:
http://ogrodynh.pl/

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
управление
Сътрудничество с публичните институции
Изграждане на екипи и работа в екип
Организация на събития
Стратегическо и оперативно планиране
Решаване на спорове
Преговори, убеждаване
Мотивиране
Мрежово сътрудничество, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Баланс между работата и живота
Дизайн и артистичен смисъл
Емоционална интелигентност
Екологично отношение

ДОБРА ПРАКТИКА № 5 – ПОЛША

(включително разчистване на терена, ако е необходимо).

https://www.facebook.com/OgrodyNowejHuty/
http://ogrodynh@gmail.com 
http://ogrodynh.pl/


I 15 I

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Полша

ДОБРА ПРАКТИКА № 6 – ПОЛША

Обществена градина в Долне Миасто (Гданск) „Ogród 
Centrum Reduta”

Гданск - град над 500 000 жители
Ограден терен до читалището.

Неформална група от гражданите и читалището

2014

Безвъзмездни средства от фондации в подкрепа на 
читалището и фондация „Зелен кръст Полша“, даряващи 
специално градските градини

В началото читалището получи разрешения от града да 
използва терена. След това теренът беше разчистен и 
оградата беше фиксирана. След доставката на почвата, 
в засаждането се включиха доброволци - младежите от 
читалището и местните граждани. Тревата беше засета и 
бяха поставени кутиите със зеленчуци и цветя. Масите и 
седалките бяха направени от дървени палети. Има дървена 
сцена за концерти, театър и танци.
Фондацията Green Cross Poland подкрепя градината с 
ноу-хау и материали (инструменти, почва, кутии, други 
материали и дъски за описание на растенията). В рамките 
на следващите стъпки те могат да осигурят на общността 
пейки, маси и хамаци и да организират работни срещи.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

статия:

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrod-
spoleczny-W-Trojmiescie-moga-powstac-kolejne-n94516.html# 
(със снимки и видео материал)

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
Изграждане на екипи и работа в екип
Организация на събития
Мотивиране
Мрежово сътрудничество, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Баланс между работата и живота
управление
Сътрудничество с публичните институции
Стратегическо и оперативно планиране
договаряне

ДОБРА ПРАКТИКА № 6 – ПОЛША

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrod-spoleczny-W-Trojmiescie-moga-p
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrod-spoleczny-W-Trojmiescie-moga-p
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Полша

ДОБРА ПРАКТИКА № 7 – ПОЛША

Градска градина в Вжещ (Гданск) “Ogród Społeczny 
Wrzeszcz”

Гданск - град над 500 000 жители
Градината е в задния двор на жилищния блок.

Фондация Fundacja Generacja

2016

Безвъзмездна помощ от града
Индивидуални и училищни дарения в натура (напр. Пейки, 
вода)

Фондацията получи разрешение за ползване на земята 
и подкрепа от града, областния съвет, институцията за 
социални грижи.
Встъпителната среща беше разпространена от фондацията 
сред гражданите на Гданск. В началото имаше семинари 
с градинарите, засаждане на спанак и домати и засяване 
на тиква и слънчогледи в саксиите, които хората можеха 
да отнесат вкъщи. Тогава всички граждани, които дойдоха 
да се присъединят към откриването на творби, могат да 
засадят жив плет около пространството на градината. 
Междувременно имаше пикник, свързан с работилниците по 
приготвяне на храна от диви растения и различни занимания 
за деца.
Други работи в градината, свързани например. приготвяне 
на зеленчуковите квартали, сеитбата (репички, боб, домати), 
засаждането на билките, подготовката на тревата, цветната 
поляна и овощната градина (с круша, слива и ябълкови 
дървета).



I 18 I

8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/ogrodwrzeszcz/ 

статии:
https://dziecko.trojmiasto.pl/Ogrod-Spoleczny-Wrzeszcz-imp439419.html

https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-We-
Wrzeszczu-powstal-ogrod-spoleczny-n115238.html

http://gdansk.gosc.pl/doc/4046769.Ogrod-Spoleczny-we-Wrzeszczu

http://fundacjageneracja.pl/projekt/ogrod-spoleczny-wrzeszcz/

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
Изграждане на екипи и работа в екип
Организация на събития
Мотивиране
Мрежово сътрудничество, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Баланс между работата и живота
управление
Сътрудничество с публичните институции
Стратегическо и оперативно планиране
договаряне

ДОБРА ПРАКТИКА № 7 – ПОЛША

Градината е домакин на срещи на местната общност, 
уъркшопове (за възрастни, възрастни, деца и младежи), 
срещи с гости, кино на открито, социални акции.

https://www.facebook.com/ogrodwrzeszcz/ 
https://dziecko.trojmiasto.pl/Ogrod-Spoleczny-Wrzeszcz-imp439419.html
https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-We-Wrzeszczu-powstal-ogrod-spolecz
https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-We-Wrzeszczu-powstal-ogrod-spolecz
http://gdansk.gosc.pl/doc/4046769.Ogrod-Spoleczny-we-Wrzeszczu
http://fundacjageneracja.pl/projekt/ogrod-spoleczny-wrzeszcz/
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TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Испания

ДОБРА ПРАКТИКА № 8 – ИСПАНИЯ

‘’HUERTOS URBANOS DE BENIMACLET’’

Тази градина се намира в квартал на Валенсия, който се 
нарича Бенимаклет. 
Тя е голяма 4,513,14 м2.
Адрес: Plaça Num 26 Res Urb, 76, 46020 València

URBAN GARDENS OF BENIMACLET е инициатива на 
Асоциацията на съседите и съседите на Benimaclet, 
благодарение на която с участието и усилията на всички 
градинари успя да възстанови част от земята за обществен 
парк. Пространството беше изоставено и бяха необходими 
повече от петнадесет години, за да се създаде това 
пространство на общността. Разчита на собственика, на 
град Валенсия за това, че е дал разрешение да го използва 
като квартална градина.

Първите стъпки са направени през 1992 г. Разбира се много 
неща са се променили след тях, но тази година може да 
се разглежда като началото на историята на  ``Градските 
градини на Бенимаклет ‘’

Районът е дарен от града на съседното събрание. Но 
за стопанствата всеки „фермер“ трябва да плати 50% от 
разходите.

Как да получите собствена малка ферма:
Те могат да кандидатстват, за да бъдат избрани от група 
хора, които демонстрират връзката си с квартала, членуват 
в Асоциацията на съседите на Бенимаклет и изразяват 
готовност да използват парцелите според правилата, 
посочени тук.
В тази градина има много правила, за които трябва да 
знаете, ако мислите за членство. Това е уебсайтът, на който 
можете да намерите правилата като pdf изтегляне: http://www.
huertosurbanosbenimaclet.com/documentos/internos/
Само да спомена един пример, винаги трябва да вземете 
документ за идентификация със себе си, ако работите в 
собствената си малка ферма.

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА  
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/documentos/internos/ 
http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/documentos/internos/ 
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Телефон: 96.351.56.25

Поща: huerto.benimaclet@gmail.com

https://avvbenimaclet.wordpress.com/proyecto-huertos

Ние насърчаваме самостоятелната консумация на свежи 
продукти и хранителен суверенитет,
Обществената работа на земята развива положителни 
психологически.
Терапевтични и социални ефекти (усещане за благополучие.
Социална интеграция, чувство за общност ...)
Ние насърчаваме напречните връзки между съседите, 
особено между поколенията.

ДОБРА ПРАКТИКА № 8 – ИСПАНИЯ

http://huerto.benimaclet@gmail.com
https://avvbenimaclet.wordpress.com/proyecto-huertos
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Испания

ДОБРА ПРАКТИКА № 9 – ИСПАНИЯ

Обществена градина ‘’ Huerto El Cruce ‘’

Мадрид, столица на Испания с население от 3141 991 
жители
разположен в:
Улица на виолетовите /
Градината има 1100 квадратни метра.

70 членове (съседи), които поддържат общността градина, 
следните дейности са включени в дейностите на градината:
Културна асоциация El Cruce de Villaverde, квартални колежи, 
обединяващи квартали, появява се в Лос Мадрилс, Villaverde 
Experimenta, здравен център Сан Кристобал, енория

Начална дата: 01.08.13
откриване на градината: през декември 2013 г.

Предоставяне на:
Мадридски жилищен институт

Градината се отваря всеки ден (за всички) от седмицата, 
с изключение на неделя. Използва се за много различни 
културни и социални дейности, за да споменем някои от тях, 
това е място за обществено изкуство и навън наведнъж.
В тези градини на общността, които дори имат собствена 
библиотека, се провеждат образователни проекти и 
художествени и / или екологични работилници
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Електронна поща: 
huertocruce@gmail.com

Уеб страници: 
https://www.facebook.com/huerto.cruce

https://diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-el-cruce/#13/40.3241/-3.6750

http://www.naturalenda.com/2014/08/huerto-el-cruce-villaverde.html

http://huertoelcruce.blogspot.com.es/

Разговор с други хора в и за местната природна среда, 
решаване на проблеми заедно, консултиране на хора при 
вземане на решения, преодоляване на разногласия и работа 
с хора с различни програми.

ДОБРА ПРАКТИКА № 9 – ИСПАНИЯ

mailto:huertocruce%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/huerto.cruce
https://diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-el-cruce/#13/40.3241/-3.6750 
http://www.naturalenda.com/2014/08/huerto-el-cruce-villaverde.html
http://huertoelcruce.blogspot.com.es/
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Испания

ДОБРА ПРАКТИКА № 10 – ИСПАНИЯ

Градска общност градина ‘’ Hort Comunitari de Carolines ‘’

Мястото се намира в Аликанте. Градината е голяма 
220 квадратни метра и можете да я намерите между 
улиците Хулио Антонио и Джасинто Малтес в квартала 
на Каролинас Бахас.

Мястото беше изоставено пространство в продължение на 
20 години, където се беше натрупало значително количество 
боклук. Съседите решили да почистят района, като му се 
използва с градинска площ, място за срещи, градинарство. 
Отговорен за градината е събранието на съседите.

26.04.09

Събрание на съседите

Това е квартален център за срещи. Това е и действие за 
борба с физическата и психологическата деградация на 
квартала. Тя е резултат от тази идея, но в същото време 
основен стълб, на който се базират тези идеи.
Какви дейности се извършват в него: лятно кино, рождени дни, 
всякакви събития за квартала като концерти и работилници
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Фейсбук Общността:
https://www.facebook.com/hortcarolines/

уебсайт:

https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanos-
cultivando-barcelona/huertos-urbanos-en-otras-ciudades/alicante/

https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitari-
carolines/

екологично земеделие
работа в екип
любопитство
гъвкавост
открито съзнание
Градинарство
Общностни дейности

ДОБРА ПРАКТИКА № 10 – ИСПАНИЯ

https://www.facebook.com/hortcarolines/
https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanos-cultivando-barcelona/huertos-urbano
https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanos-cultivando-barcelona/huertos-urbano
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitari-carolines/
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitari-carolines/
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Испания

ДОБРА ПРАКТИКА № 11 – ИСПАНИЯ

Зелено пространство в кварталите на Стария град, 
наречено `` Huerto del Rey Moro ‘’

Голям парцел от почти 3500 м2 в Севиля (Население: 690 
566): Calle Enladrillada 36 в квартал Сан Джулиан (Casco 
Antiguo)

Самоуправлявана организация на съседите на историческия 
окръг (квартал)

През 2004 г. Асоциацията на приятелите на Хуерта дел 
Рей Моро предприе действия, избивайки официално 
икономическите интереси, които сякаш надделяват и през 
февруари 2004 г. откриха заемането на пространство за 
ползване и ползване на квартала. По този начин съседите, 
в полза на тяхното опазване и със самоуправлявана 
организация, инсталираха колективни градини с рециклирани 
материали. Оттогава различни групи ги поддържат.

Пространството беше изоставено до 2004 г., за поддръжката 
отговаря самоуправляващата се организация на съседите

Градината е отворена за всички хора, но е затворена, когато 
слънцето залезе. Не се желае готвене, огън и усилена музика. 
Разбира се, надяваме се, че всеки от тях спазва градините, 
което включва грижи за вашите животни или деца.
Дейности: екология, градинарство, срещи, рожден ден на 
деца, събития в социални групи, лятно кино, печене на хляб, 
тренировъчни работилници, обществено хранене и много 
други.

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА  
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/

Уебсайт: 
http://www.huertodelreymoro.org/

Имейл:
info@huertodelreymoro.org

По време на участието в дейностите можете: - да научите 
как да обработвате земята
- Запознайте се с хората.
- контакт с природата
- чувствителност на произхода на храната
- Отговорност в проект на общността.
- социални умения
В същото време овощната градина е важно място в 
квартала, където започва например маршрутът на Зелените 
партизани.

ДОБРА ПРАКТИКА № 11 – ИСПАНИЯ

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/
http://www.huertodelreymoro.org/
mailto:info%40huertodelreymoro.org?subject=
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Испания

ДОБРА ПРАКТИКА № 12 – ИСПАНИЯ

Градска / екологична общност градина ‘’ градина на 
радост ‘’

Градината е разположена в Мадрид на улица „Панамски 
канал“ в парка „La huella“
Той има диапазон от само 200 квадратни метра, в 
сравнение с другите градини в общността е доста малък. 
Но това е нещото в големите градове ..

Популярно събрание на зачеването, открито събрание за 
жителите за подобряване на обстоятелствата в квартала ‘’ 
de la concepción ‘’

Началната дата на тази градина е октомври 2011 г.

Гранд  на `` Народно събрание на концепцията ‘’

Това е отворено пространство за всички, които искат да 
участват, независимо колко може да предложи той. Всички 
видове работа се организират в работни групи, които се 
формират в периодичните събрания.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Електронна поща: 
huertodelalegria@googlegroups.com

Уебсайт:
http://huertodelalegria.blogspot.com.es/p/huerto-ecologico.html
http://www.naturalenda.com/2014/10/huerto-de-la-alegria.html

Работата в групи има добро въздействие не само върху 
резултатите, които често са най-добрите, ако са създадени 
по инициатива на всички членове на групата. Той също така 
повишава способността на всички членове по отношение на 
комуникацията и намирането на компромис.
Също така развийте креативността и критичното мислене

ДОБРА ПРАКТИКА № 12 – ИСПАНИЯ

http://huertodelalegria.blogspot.com.es/p/huerto-ecologico.html
http://www.naturalenda.com/2014/10/huerto-de-la-alegria.html
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Испания

ДОБРА ПРАКТИКА № 13 – ИСПАНИЯ

Овощна градина

Град Елче, 260 000 жители
Площ на градската градина: квартал Алтабикс
1300 квадратни метра зеленчуци и зеленчуци.
Има 20 парцела от 50 квадратни метра всеки за отглеждане 
от възрастни хора в квартала и два по-големи парцела 
от 150 квадратни метра за държавните училища Виктор 
Прадера и Мигел Ернандес и университета в Елче 

Асоциация за съседство на Алтабикс + Община Елче

“Huerto en Altabix” el 29 de noviembre de 2007

Община Елче осигурява земята + водата, а участниците 
плащат за останалата част от нещата, материалите, 
растенията, тръбите и т.н., а училището, университетът 
и Асоциацията за съседство на Алтабикс допринасят с 
някаква сума пари всяка година.

Това е проект, създаден от инициативата на Асоциацията за 
съседство на Алтабикс, в сътрудничество с град Елче, чиито 
цели са:
1.Предоставете игрива и продуктивна дейност на училищната 
общност и на възрастните хора в квартала, за да подобрите 
качеството им на живот чрез физически и интелектуални 
упражнения, които изискват възстановяване на свързани 
култури.
2. Насърчаване на възстановяването на идентичността
3.Предоставете преки преживявания от познанията за 
природната среда и нейните взаимовръзки с човешката 
дейност
4. Насърчаване на участието на гражданите

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА  
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
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5. Насърчаване на биологичното земеделие, като се 
забранява използването на продукти, които не са биологични
Huerto de la Cuerna имат важни социални ценности за 
хората, които участват, тъй като им позволяват да прекарват 
времето си. Освен това те благоприятстват създаването на 
мрежа от нови взаимоотношения и подобряват качеството 
им на живот чрез физическа активност, което е много 
положително за тяхното здраве. Те също имат висока 
екологична стойност за града, тъй като се превръщат в нови 
обществени пространства.
Други акценти са тяхната роля в образованието за 
околната среда чрез дейности, насочени към училища, 
университети, хора на дребно, които позволяват да опознаят 
селскостопанския свят и принципите на биологичното 
земеделие. Те имат и социална функция по отношение на 
съвместното съществуване между поколенията, тъй като 
образователните дейности в градските градини насърчават 
връзките между деца, ученици и възрастни хора.

Програмата е разработена в два аспекта
Градини за свободното време:
Предназначен за хора над 65 години, пребиваващи в Елче, той 
е представен като алтернатива на съществуващото свободно 
време за тази група от население и няма търговска цел и 
продуктите ще бъдат предназначени за самопотребление 
на потребителите, те се ангажират да си сътрудничат в 
общите задачи на градината, да участва в дейностите, 
които са разработени - курсове, беседи, екскурзии., да се 
отглежда в парцелите, следвайки указанията / препоръките 
и критериите,
Препоръчва се да имате добро здравословно състояние, за 
да избегнете рискове, можете да имате само един парцел на 
семейна единица

Училищни градини
Среща за ученици, родители и приятели по време на 
училище или след училище, за да опознаят природната 
среда, да уважават градската среда и да развият ценности 
като толерантност, солидарност и социална обвързаност.

Университетска градина:
Студентите на университета могат да избират курсовете, 
които околната среда на Университета на Мигел Ернандес 
провежда, след курса, през периода от 1 година, те ще имат 
достъп до своя парцел за засаждане на зеленчуци, плодове, 

ДОБРА ПРАКТИКА № 13 – ИСПАНИЯ
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https://aavvaltabix.wordpress.com/huertos-de-altabix/

•  вдъхновете умовете
•  идентифицира различните елементи, които изграждат 
екологична градина.
• инструментите на работа, как да отглеждаме 
зеленчуци.
•  подгответе земята за обработка и борба с вредителите 
по екологичен начин
• научете се да отглеждате зеленчуци
•  обработвайте земята
•  живейте с хора с интереси, подобни на вашите и 
изберете своя реколта.
• организационни умения
•  Познания за пермакултурата и биологичното 
отглеждане
• Идентификация на дивите растения
•  Запазване на семена
• Пресаждането
• Съвместна дейност
•  културно

следвайки правилата и препоръките на градината ,
Има 20 парцела от 50 квадратни метра всеки за отглеждане 
от възрастни хора в квартала и два по-големи парцела от 
150 квадратни метра за държавните училища Víctor Pradera 
и Miguel Hernández и университета, в които се отглеждат 
зеленчуци, билки и сезонни цветя. Има много домати, зелен 
фасул, картофи, тиквички, сирене, зеле, патладжани, чесън, 
лук, артишок и марули.
Парцелите са украсени с насаждения от видове със сезонен 
цъфтеж, а билките и ароматните растения имат важна 
роля в биологичното земеделие, тъй като допринасят за 
премахване на вредители чрез отблъскване или привличане 
на паразитни насекоми.
В Huerto de la Cuerna има ежегодно сеитбообръщане, което 
се възползва от промяната на отглеждането от зима на лято. 
Ако парцелът има 4 подразделения (станции), в двете, които 
бяха семейства, които абсорбират хранителни вещества, 
сега те ще бъдат тези, които ги оправят.

8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

ДОБРА ПРАКТИКА № 13 – ИСПАНИЯ
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Турция

ДОБРА ПРАКТИКА № 14 –ТУРЦИЯ

Narköy Екологичен и образователен център

Коджаели
Кокаели е град с над милион население, разположен в 
най-многолюдния регион на Турция, който е Мармара 
(югозапад) и на 2 часа далеч от Истанбул, където 
населението е над 20 милиона.
Narköy е образователно фокусирано съоръжение, 
основано и предоставящо услуги като модерна 
ферма и хотел. Цялата земя е с площ над 150 кв.м с 
нейните 14 стаи, семейни и групови помещения за 
настаняване, палатки за номади, ресторант, включващ 
органична храна за ферми, класни стаи на закрито 
и на открито, биологично земеделие и великолепна 
гора, изобилстваща от насладите на природата, Narköy 
прави възможно да участвате в най-различни обучения, 
занимания и работилници, да се насладите на почивка 
с любимите си хора в сърцето на природата или да 
работите и движите проекти напред с колегите, далеч от 
бума на града.

„Нар Образование“ е организацията създател на „Наркьойски 
екологичен център“. „Нар Образование“ е образователен 
център, който предоставя лични и корпоративни обучения с 
акцент върху устойчивия начин на живот. 
http://www.naregitim.com/anasayfa

Създаването и началото на проектната година на Narkoy е 
2007.

Частно финансиране от Нар Образование

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА  
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

http://www.naregitim.com/anasayfa
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Narköy е домашен, съвременен център за живот и учене, 
който се съобразява с географията си, придава форма 
в съответствие с природните стандарти и възможности. 
С архитектурната етика, която въплъщава философията 
„мислете глобално, действайте местно“, Narköy е проектиран 
на базата на поуки, извлечени от, използвайки и давайки своя 
принос към природата. Архитектурният смисъл на Narköy 
се основава на една устойчива енергия, нейните структури, 
изградени от система с ниско съдържание на въглерод, 
студена стомана, използвайки рециклирани и естествени 
материали на всяка стъпка от пътя. Ядливото озеленяване 
е важна част от тази система.
Центърът за обучение в Нар осигурява обучение и 
консултантски услуги на корпоративни фирми, университети, 
физически лица. В допълнение, Narköy провежда голямо 
разнообразие от семинари, вариращи от сирене и 
хлебопроизводство, до внимателни начини за присъствие в 
природата.
Удоволствията за деня в Narköy започват със закуска, 
последвана от избор на селскостопански дейности, разходки 
сред природата или плуване в Kerpe. От гората може да 
изберете да продължите до фонтана на птиците (Kuşlar 
Pınarı) и да отидете до брега, да се повозите на езда, да 
си направите пикник, да медитирате или да опитате с ръка 
на музикална импровизация сред природата, да гледате 
филми на открито, чат от огън или отидете на експедиция 
до старо време Керпе.
 „Наркой“ предоставя на обществеността следните 
безплатни дейности: грижи за коне, доене на крави, хранене 
на пилетата, събиране на яйца от курника,
Събирайки друга продукция от фермата,
Събиране и приготвяне на ароматни билки и чайове,
Събиране на ядки, кестени, цветчета на липа и къпини (в 
зависимост от сезона),
Реколта пшеница, лук и картофи

ДОБРА ПРАКТИКА № 14 –ТУРЦИЯ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Социално взаимодействие,
-Обмен на опит,
-Сътрудничество и комуникация,
-Управление с кризи / управление на гнева / управление на 
стреса с отпускане сред природата,
- Желание и желание за учене,
- Емоционална интелигентност (Наркой има специални 
семинари за NLP)
-самоосъзнаване

http://www.narkoy.com/
Kıncıllı Köyü, Yayla Mevkii, Kerpe Caddesi, No: 13/A Kandıra / 
KOCAELİ  
Ulaşım için: 0262 561 25 25 (26-27-28)
GSM: +90 549 529 5449
naregitim@naregitim.com

ДОБРА ПРАКТИКА № 14 –ТУРЦИЯ

http://www.narkoy.com/
mailto:naregitim%40naregitim.com?subject=
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Франция

ДОБРА ПРАКТИКА № 15 –ФРАНЦИЯ

Мини М

В университетския кампус на Тулуза: Université Toulouse 
III - Пол Сабатие,
Градина от 4000м2 с дървета в близост до резиденции за 
ученици - Тази обществена площ се споделя с ученици, 
детска градина «Upsimom» и жители на квартала

CROUS (Национален център за университетски и училищни 
работи), подпомаган от организацията «partageons les 
jardins».
и град Тулуза, от DCVRU (посока на договора за град и 
обновяване на града)

01/03/16

колективни фондове: CROUS и безвъзмездна финансова 
помощ на град Тулуза (услуга DCVRU (насока на градския 
договор и обновяване на града)
Информация: разпределение на парцели с членски внос 
най-малко 10 евро, участие в срещи (веднъж на тримесечие) 
на 1-ви четвъртък на месеца и в градинска дейност.

Парцели земя, които трябва да се обработват заедно, зелени 
площи, които трябва да срещнете по време на работилници 
по правене на себе си и градинарство
Постоянно присъствие в градината всеки вторник вечер: 
аниматорите за граждански услуги информират учениците.
Работни срещи, подпомогнати от аниматорите на общата 
градина. Колективно градинарство всеки вторник, общи 
хранения, градинарски работилници, Направи си сам, 
съвети за биологично земеделие.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

http://www.crous-toulouse.fr/developpement-durable/jardins/

https://www.youtube.com/watch?v=Rj4dbTidk-M

https://www.facebook.com/crous.toulouse/photos/a.750583581625886.1073
741827.729458150405096/1307091942641711/?type=3

https://www.ladepeche.fr/article/2016/03/15/2304158-rangueil-jardin-
partage-rapprocher-etudiants-habitants-quartier.html

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
фондации
Промоция (чрез пресата, електронните медии и социалните 
медии)
решаване на спорове
общуване
Сътрудничество с публичните институции
Организация на събития
Мотивиране
Дизайн и артистичен смисъл
Емоционална интелигентност
Екологично отношение

ДОБРА ПРАКТИКА № 15 –ФРАНЦИЯ
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отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Франция

ДОБРА ПРАКТИКА № 16 –ФРАНЦИЯ

Graine de Monlong

В квартал Мирайл на Тулуза този сайт принадлежи 
на кметството на Тулуза и заема площ от 3,5 ха. 
Спецификата на Parc Monlong се дължи на качеството 
на неговата среда, особено забележителна в градските 
райони: гористи местности, канал и малко езеро, голямо 
биоразнообразие (фауна, флора ...).
Някои парцели са посветени на колективни дейности 
и съставляват общата градина “Graines de Monlong”, 
управлявана от колектив, който обединява:
Резултат от подход на участие (ръководен комитет 
с петимата партньори за определяне на основните 
направления на проекта, комитет на градинарите за 
изработване на програмата за дейности в градината)

5 партньори: социални услуги Тулуза, CAF de Bellefontaine 
et Reynerie, социален център Алианс и култури, квартални 
организации Bellefontaine Services и Reynerie Services

2010

Град Тулуза предлага градината и финансира аниматор
Безвъзмездна помощ от Европа за парка

Има около 70 фамилни парцела от 100 м²; някои градинари 
са създадени от около десет години (бе отбелязано, че тази 
част от обекта има известни затруднения при установяване 
на реална политика на общи градини);
  Graines de Monlong е част от екологичния подход и предлага 
на широката публика да гради колективно с подкрепата на 
референтни градинари.
Паркът е отворен за обществеността по същото време, както 
и всички останали градини в града, дори ако градинарите с 
ключ имат достъп до него по всяко време.
По отношение на активността зеленчуковите култури могат 

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА  
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
Популяризиране (например чрез преса, електронни медии и 
социални медии)
Сътрудничество с публичните институции
Изграждане на екипи и работа в екип
Организация на събития
Решаване на спорове
Мотивиране
Мрежово взаимодействие, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Екологично отношение
обмен на практики

http://www.association.arpe-mip.com/toulouse#MONLONG

https://www.youtube.com/watch?v=1S5F5GoCGWo

http://www.dire-environnement.org/Monlong2pag.pdf

ht tp: / /3pa.over-b log.org/ar t ic le-v is i te-des- jard ins-partages-de-
monlong-123425907.html

https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-de-
monlong.html

moussa.diallo@mairie-toulouse.fr – 05.34.46.85.57

да се намерят на отделни парцели и декоративни култури в 
общи или колективни градини. Панели бяха направени на 
образователна верига в гористия парк.
В тази градина се провеждат много работилници
Срещи веднъж седмично по теми като градинарство, обмен 
на добри практики
еднократни събития, например: Пролетта се събужда

ДОБРА ПРАКТИКА № 16 –ФРАНЦИЯ

http://www.association.arpe-mip.com/toulouse#MONLONG
https://www.youtube.com/watch?v=1S5F5GoCGWo
http://www.dire-environnement.org/Monlong2pag.pdf
http://3pa.over-blog.org/article-visite-des-jardins-partages-de-monlong-123425907.html
http://3pa.over-blog.org/article-visite-des-jardins-partages-de-monlong-123425907.html
https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-de-monlong.html 
https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-de-monlong.html 
mailto:moussa.diallo%40mairie-toulouse.fr?subject=
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отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Франция

ДОБРА ПРАКТИКА № 17 –ФРАНЦИЯ

Pousse cailloux (камъни за стрелба)

Градска обща градина в Сен Киприен: 200м2 в средата 
на град Тулуза.
Сейнт Киприен се е превърнал в популярен квартал на 
Тулуза, космополитен и ценен, особено в сравнение с 
близостта си до центъра на града.

Отначало неформална група, жители на квартала. Тогава тя 
стана организация: Pousse Caillouxx

Колективният Pousse Cailloux беше учреден през 2008 г. и 
беше организиран в асоциативна форма на 15 март 2009 г.
Точни, тайни, импровизирани действия на семенни 
насаждения в движение в района, на кейовете Viguerie, 
стартираха динамиката на изследване на парцел до градина. 
И търсейки подходящи зони ... да се свържат с избраните 
служители и общинските служби, за да предадат желанието 
си да видят колективна градина, родена в квартала
През декември 2010 г. колективът Pousse Cailloux беше 
поканен да подпише първата конвенция „споделена градина“ 
на града. Ние се придържаме към Хартата за споделени 
градини в Тулуза

Членство: 30 € / година за градина или 15 € / година като 
член

Животът на градината е организиран в малки тематични групи 
през сезоните, енергиите и идеите на всеки. Пространствата 
са взаимни, споделят се и се изграждат заедно. Реколтите се 
консумират на място, варят се в градината или се отнемат, 
докато оставят на останалите градинари удоволствието да 
намерят от своя страна плода на тази колективна работа.
Месечните срещи обикновено във втората неделя на 
месеца, за да има време около тема за обмен на знания или 
конкретна работа в градината, която да водим заедно. Това е 
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Комуникация с другите
творчество и проучване на добри практики
градинарство
съвместна дейност
открито съзнание
приятелски настроен

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardin-
partage.html

h t tps : / /www.arpe-occ i tan ie . f r / f i l es /RT_JARDINS_071111/RT_
Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf

http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_
jardinspartages_light.pdf

contact@pousse-cailloux.net

и възможност да посрещнете любопитните, симпатизантите 
и да прекарате приятелски момент в градината и да 
организирате събития, например: бартерни растения, 
вечерна супа, аперитив за концерти.

ДОБРА ПРАКТИКА № 17 –ФРАНЦИЯ

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardin-partage.html
https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardin-partage.html
https://www.arpe-occitanie.fr/files/RT_JARDINS_071111/RT_Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf 
https://www.arpe-occitanie.fr/files/RT_JARDINS_071111/RT_Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf 
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_jardinspartages_light.pdf 
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_jardinspartages_light.pdf 


I 41 I

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Франция

ДОБРА ПРАКТИКА № 18 - ФРАНЦИЯ

Зеленчуковата градина на покрива на клиниката 
PASTEUR «Un potager sur le toit de la Clinique Pasteur»

Тулуза, 700 000 граждани
На покрива на клиника в близост до центъра на град 
Тулуза. Зеленчукова градина от 500м2.

Клиниката постави началото на инсталирането на 
зеленчуковата градина. Тя се обади на стартиране от Тулуза, 
“Макадам Градина” за техническа поддръжка

 2014

Клиника Пастьор

Целта беше да се създаде връзка между здравните екипи 
на клиниката. Създаден е клуб за градинарство, който 
да обединява различни сделки около селскостопански 
дейности.
Клиниката иска да произвежда зеленчуци в късо съединение 
и евентуално да отвори градината за определени пациенти.
Създадени са хотели за насекоми и прилеп за кутии. 
Клиниката желае да намали екологичното си въздействие 
чрез насърчаване на градското биоразнообразие.
ESAT (създаване на помощ за работа за работници с 
увреждания) също отговаря за ежедневната поддръжка на 
градината.
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https://www.clinique-pasteur.com/actualite/1607

http://macadam-gardens.fr

образование
борси
Уелнес
биоразнообразие
общуване
насърчаване
Сезонност на зеленчуците
Корпоративна социална отговорност

ДОБРА ПРАКТИКА № 18 - ФРАНЦИЯ

https://www.clinique-pasteur.com/actualite/1607 
http://macadam-gardens.fr
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Франция

ДОБРА ПРАКТИКА № 19 - ФРАНЦИЯ

Jardin Mandala / Мандала градина

Градината Мандала се провежда в рамките на 
селскостопанското училище на Тулуза EPLEFPA, cité 
des Sciences Vertes (Град на зелените науки). Това е 
кампус от около 2000 души от образователната общност 
(студенти, учители, изследователи ...)
Градината Мандала е 150м2 (диаметър: 14 метра)

Учител, Тиери POSER, реши да експлоатира парка на 
училището, за да създаде място за среща и обмен. 
Първоначалната идея е да се създаде градина в движението 
на невероятни ядливи съдове.

2015: представяне на проекта
Септември 2016: стартиране на градината като учебно 
помагало

Дарения за семена
Училище

Целта е да се създаде безплатно изобилие от храна, която 
да споделят за всички, в процес на местна хранителна 
самостоятелност, здрава, устойчива, ангажирана и 
приобщаваща. Доброволецът на образователната общност 
може да се култивира на това място. Това е място за връзка, 
различно от въпросите, свързани с работата. Всеки може да 
събере градински продукти.
На тази основа беше избрано създаването на градина 
Мандала, защото отговаря на критериите за пермакултура. 
Тази градина е естетична.
Европейските доброволци и граждански служби участват в 
поддържането на градината с ученици, учители ...
Има срещи около тази градина (напр. Обща храна)
Тази градина е и образователна подкрепа за учители
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Thierry.poser@educagri.fr

Faru.koira@educagri.fr

https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyables-
comestibles.html

Социална и гражданска отговорност
Поемане на инициатива
творчеството
Популяризиране (напр. Чрез преса, електронни медии и 
социални медии, напр. Facebook)
сътрудничество
Изграждане на екипи и работа в екип
Мотивиране
Мрежово сътрудничество, междуличностни отношения, 
дружелюбност
приспособимост
ентусиазъм
Екологично отношение
Социално включване

ДОБРА ПРАКТИКА № 19 - ФРАНЦИЯ

mailto:Thierry.poser%40educagri.fr%20?subject=
https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyables-comestibles.html 
https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyables-comestibles.html 
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Италия

ДОБРА ПРАКТИКА №. 20 – ИТАЛИЯ

P’orto di Lampedusa

Лампедуза, по-малък остров
Селски райони и улица  град Лампедуза

Проектът е създаден от Terra! Onlus, в сътрудничество с 
“Circolo Legambiente Lampedusa“ Esther Ada ”

Откриване на градината: лято 2015 г.
Начало на проекта: Лято 2014 г.

Финансирана от кампанията за краудфандинг “Porto l’orto 
aLampedusa”, http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 

Роден през 2014 г., проектът „P’orto di Lampedusa“ има за 
цел да реализира общински органични градини на остров 
Лампедуза и да подобри благосъстоянието на острова чрез 
създаване на места в общността за общи изследвания, 
социално агрегиране и обмен. През 2015 г. на острова 
беше реализирана първата полева работа на Terra, с 
доброволци от цяла Италия и самите лампедузани, за да 
подготвят земята, върху която са родени първите градини 
на общностите на Лампедуза. Земните частици бяха 
назначени през септември 2015 г. на островитяните, които 
го поискаха, и на гостите на местен дневен здравен център, 
който приема хора с физически и психо-интелектуални 
увреждания. Чрез създаването на градини на общността, 
проектът P’orto di Lampedusa цели също така да насърчи 
социалното включване и развитие на хората в неравностойно 
положение, предлагайки място за междукултурен обмен, 
взаимодействие и изразяване на хора с увреждания, 
фермери, производители и граждани на остров Лампедуза.

http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 
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Да научим как да развиваме био градина
Управление на градината
Чувство за инициативност и предприемачество
съпричастие
Съвместна дейност
Самоуправление
Активно участие
Активно гражданство
общуване
Междукултурен диалог
Оценка на различията и други култури
Социално включване и личностно развитие

Уеб-сайт: 
http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-l-
orto-a-lampedusa 

Пресата и видео за проекта:
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 

Пресата в YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=FG6Y55HHq5c

ДОБРА ПРАКТИКА №. 20 – ИТАЛИЯ

http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-l-orto-a-lampedusa 
http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-l-orto-a-lampedusa 
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 
https://www.youtube.com/watch?v=FG6Y55HHq5c
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Италия

ДОБРА ПРАКТИКА №. 21 – ИТАЛИЯ

“Roof vegetable-garden kitchen” - Farm Cultural Park

Фавара, по-малък град
Кортиле Бентивенга, 92026 Фавара (AG)

Orto Capovolto е социална кооперация, родена в Палермо 
през 2015 г. с цел създаване на обща зеленчукова градина, 
както чрез повишаване на осведомеността по въпроси като 
градското селско стопанство, храните и околната среда, така 
и чрез създаване на Urban Farms (градски и крайградски 
зеленчуци градини и ферми), според различни мащаби. 
Екипът е съставен от млади архитекти, педагози и младежки 
работници, планират, разработват и създават различен 
тип градски градини за хора, семейства, деца, училища 
и организации. Печели наградата за социална иновация 
„niQuea”, присъдена от Cluster Biomed Mediterraneano Expo 
Milano 2015.

Откриване на градината: март 2015 г.
Начало на проекта: март 2015 г.

Създаден в рамките на „Зимна ферма” - състезание по 
урбанизъм POP-UP, популяризирано от Ферменски културен 
парк във Фавара. Градината се финансира от частни 
средства.

„Кухня на зеленчукова градина на покрива“е градска 
градина, създадена във Ферма културен парк на Фавара от 
Орто Каповолто. Това е градина на покрива, посветена на 
дребното градско земеделие. Farm Cultural Park е независим 
културен център, омагьосващо и вълшебно място във 
Фавара, Сицилия, който е основан през 2010 г. от Андреа 
Бартоли и Флоринда Саева като предизвикателство за 
пренебрегването и изоставянето на града, сега е културен 
модел и непрекъснато променяща се лаборатория за 
устойчиво развитие и творческа изява. FARM е истинска 
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Активно участие
Активно гражданство
общуване
Общностна ангажираност
Междукултурен диалог
творчеството
Художествена изява и художествени умения
Положително отношение към промените и иновациите
Здравословен начин на живот в неформална обстановка
Учене за екологично чиста градинарска практика
Съвместна дейност
Самоуправление

работилница, сграда на социалните иновации. Това е 
пространство, в което общност от местни жители и творчески 
таланти лично работят върху проблеми и стратегии за 
намеса, като се стремят да използват максимално своите 
ресурси, да използват повторно, регенерират, преосмислят, 
съживяват и култивират. „Кухня за зеленчукова градина на 
покрива“ също е посветена на образователни проекти и 
работилници в сътрудничество с местни училища и експерти.

Уеб-сайт: www.ortocapovolto.com 

Фейсбук: https://www.facebook.com/ortocapovolto 

Преса и видео за „Кухня на зеленчукова градина на покрива“ 
във Farm Cultural Park:
http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farm-
cultural-park/ 

Уебсайт на Културния парк на фермата:
https://www.farmculturalpark.com 

ДОБРА ПРАКТИКА №. 21 – ИТАЛИЯ

http://www.ortocapovolto.com
https://www.facebook.com/ortocapovolto
http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farm-cultural-park/
http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farm-cultural-park/
https://www.farmculturalpark.com
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TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Италия

ДОБРА ПРАКТИКА №. 22 – ИТАЛИЯ

Sicilia Integra - социално-икономическа интеграция на 
мигрантите и сицилианската младеж чрез биологични 
продукти

Катания, град над 300 000 жители
Вила Санта Мария дегли Анджели, в улица Новалуцело 
№ 21, Катания

Sicilia Integra е проект на общността, разработен от Gaia 
Education и Университета в Катания в партньорство с 
центрове за приемане на мигранти Дон Боско 2000 и I Girasoli, 
кооперации за биологични земеделски производители и 
европейски компании за етични органични храни.

Откриване на градината: Есента на 2017 г.
Начало на проекта: Лятото на 2016 г.

Създаден в рамките на проект „Sicilia Integra - социално-
икономическа интеграция на мигранти и сицилианска 
младеж чрез органични продукти”, финансиран с подкрепата 
на образованието Gaia и университета в Катания.

Sicilia Integra има за цел да подпомогне социално-
икономическата интеграция на мигранти, пристигащи в 
Сицилия чрез устойчиви дейности за изграждане на общност 
и агроекология с оглед създаването на алтернативна 
търговска платформа за комерсиализация на сицилианските 
био продукти на европейските пазари. Освен това проектът 
има за цел да насърчи професионализацията на мигрантите 
и безработните младежи, да създаде нови възможности 
за работа в регенеративното селско стопанство, като 
същевременно допринесе за развитието на кръговата 
икономика в Сицилия.
Мигрантските младежи и безработните сицилианци тръгнаха 
на двумесечно учебно пътешествие „Рехабилитация на 
изоставени градски градини в Катания“, ръководено от Gaia 
Education, University of Catania и Il Nodo, с петседмичен курс 
„Дизайн за устойчивост и органични хранителни системи“ и 
триседмично теренно изпълнение. Програмата се проведе 
в Центъра за посрещане на мигранти Il Nodo, където се 
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ДОБРА ПРАКТИКА №. 22 – ИТАЛИЯ

провеждаха теоретични уроци и полеви дейности, водещи до 
проектиране и рехабилитация на градска градина, която беше 
изоставена повече от 20 години. Мигрантите и сицилианската 
младеж научиха как да разработят продуктивна градинска 
оазисна система, използвайки минимално количество вода 
и максимално задържане на плодовитостта и разнообразни 
възможности за микроклимат. Те възстановиха стара овощна 
градина с лимони, портокали, бодливи круши и мушмули и 
с помощта на различни техники за компостиране създадоха 
зеленчукова градина с маруля, лук, домати, зеле, броколи и 
патладжани в интегриран дизайн. Завършилите курса, вече 
овластени с умения за дизайн за устойчивост, планират да 
създадат своя собствена кооперация за услуги за управление 
на органични градини, като някои от тях стават обучители по 
дизайн на градска градина.

Уеб-сайт: 
https://gaiaeducation.org/project-based-learning/siciliaintegra/ 

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/968968159807185/ 

Публикации и видео за проекта:
https://gaiaeducationblog.wordpress.com/   

8.МЕКИ (И ДРУГИ) 
УМЕНИЯ, КОИТО 
МОГАТ ДА СЕ 
НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

Да се научим как да развиваме органична градина, как да 
засаждаме, използваме биологични техники и органичен 
компост
Управление на градината
Чувство за инициативност и предприемачество
Съвместна дейност
Самоуправление
Активно участие
Активно гражданство
общуване
Междукултурен диалог
Оценяване на различията, развиване на положителни 
отношения, съпричастност

https://gaiaeducation.org/project-based-learning/siciliaintegra/ 
https://www.facebook.com/groups/968968159807185/ 
https://gaiaeducationblog.wordpress.com/ 
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Италия

ДОБРА ПРАКТИКА №. 23 – ИТАЛИЯ

Улична фабрика Eclettica

Калтанисета, по-малък град
Via Rochester, съвместно с обществения басейн.

Група млади хора, които създадоха Eclettica, нестопанска 
организация, управляваща скейт парк, градска градина 
и галерия за улично изкуство в Калтанисета, сърцето на 
Сицилия.

Откриване на градината: юни 2016 г.
Начало на проекта: юни 2016 г.

Финансирана в рамките на поканата за представяне на 
предложение “Boom – Polmoni Urbani”, предоставена от 
политическата партия „Cinque Stelle“. 

Eclettica е скейт парк, градска градина и улична художествена 
галерия в Калтанисета, в сърцето на Сицилия. За да дадат 
свой собствен принос и да допринесат за регенерация на 
градовете в родния си град, петима млади хора разработиха 
проект за регенерация на пързалка - дълго занемарено 
обществено пространство. През май 2015 г. проектната 
идея беше представена и наградена в рамките на частна 
покана за представяне на предложение, наречена „Бум - 
Полмони Урбани“.  Отнеха осем месеца и огромната помощ 
на много доброволци, за да почистят мястото и да го върнат 
в общността. Скейт парк-а  беше официално открит през 
юни 2016 г. и реакцията на местните жители беше огромна. 
В град, който едва наброява 60 000 жители, Street Factory 
Eclettica вече има близо хиляда членове. Основната цел на 
проекта е да се създаде място за хора от всички възрасти, 
където да практикуват уличени спортове по безопасен 
начин, да се социализират и да създадат връзки между 
общността на Калтанисета и околностите. Устойчивостта на 
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Активно участие
Активно гражданство
общуване
Междукултурен диалог
Уважение и валоризация на различията и различията
творчеството
Художествена изява, художествени умения (улично изкуство, 
музика, работилници)
Здравословен начин на живот в неформална обстановка
Разработване на собствена инициатива
Физическо развитие и спортни умения (скейтборд, баскетбол, 
други улични спортове)
Съвместна дейност
Управление на конфликти
Самоуправление

ДОБРА ПРАКТИКА №. 23 – ИТАЛИЯ

проекта се опира и на градска градина, в която зеленчуците 
се събират сезонно и се продават на близките ресторанти и 
кръчми, с положително въздействие върху начина, по който 
грижовниците на градината мислят за грижата за околната 
среда или за поддържането на здравословна и балансирана 
диета. В близко бъдеще екипът на Eclettica има за цел да 
добие още места наблизо, иззети от престъпните организации. 
Много се прави и на художествено ниво: стените и оградите 
на кънките са били рисувани от международни улични 
художници като Rosk & Loste, Gue, CrazyOne и много други. 
Възстановяването на пързалката и нейните съоръжения на 
площ от 3000 квадратни метра беше огромна възможност за 
децата и семействата да практикуват спорт и изкуства, докато 
се наслаждават на приятна и зелена среда: изглежда като 
малък град в средата на Сицилия може да бъде щастливо 
място за живот.

Уеб-сайт: 
www.streetfactory.it/

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/streetfactoryeclettica/

Публикации и видео за Eclettica:
http://www.streetfactory.it/web/#!/press 

8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

http://www.streetfactory.it/
https://www.facebook.com/streetfactoryeclettica/
http://www.streetfactory.it/web/#!/press  
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Италия

ДОБРА ПРАКТИКА №. 24 – ИТАЛИЯ

Градска градина в Палермо

Палермо
Улица PV 46 co / Velodrome, област Дзен, Палермо

Проектът е създаден от Codifas, (Консорциум за защита 
на селското стопанство на Сицилия / Consorzio di difesa 
dell’agricoltura siciliana).

Откриване на градината: Лятото на 2015 г.
Начало на проекта: Лятото на 2014 г.

Финансирана от кампанията за краудфандинг “Porto l’orto a 
Lampedusa”,  http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 

Обществената градина „Кодифас“се намира в квартал 
Дзен в Палермо, зад Велодром, през улица PV 46, в 
зелена земеделска зона, изоставена от години. Градината 
е създаден с цел да насърчава устойчивия начин на 
живот, осигурявайки свежи продукти и растения, както и 
задоволяване на труда, подобряването на кварталите, 
чувството за общност и връзката с околната среда. Всички 
продукции са естествени. Всъщност, съгласно разпоредбите 
на регламентите на консорциума, използването на продукти 
за растителна защита или химически синтетични торове 
не е позволено. Освен това зеленчуците се наблюдават 
от Експерименталния зоопрофилактичен институт на 
Сицилия чрез безплатни лабораторни анализи, които ще 
свидетелстват за тяхната здравина. Експертно обучение, 
гарантирано 7 дни в седмицата от 8:30 до здрач и плащано 
чрез месечната такса за наем на отделни колети, осигурява 
постоянна техническа помощ и организиране на напоителни 
интервенции. Един вид кондоминиум на открито, където 

http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa 
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Да научим как да развиваме био градина
Управление на градината
Рециклиране
Чувство за инициативност и предприемачество
Критично мислене и консумация
съпричастие
Съвместна дейност
Самоуправление
Активно участие
Активно гражданство
общуване
Междукултурен диалог

ДОБРА ПРАКТИКА №. 24 – ИТАЛИЯ

хората се срещат и обменят мнения, в които всеки се учи от 
другите и от себе си, и преди всичко се потапя в естествен 
екзистенциален ритъм, който диктува собствените си 
времена. Градската градина е също система, способна 
да превърне тези граждани в съзнателни и критични 
потребители

Уебсайт: 
http://www.codifas.it/ 

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/CODIFAS/ 

Побликации и видео за проекта:
http://socialstreetpalermo.it/social-experience-orto-urbano/ 

https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/
G0000BopS2n1O_PM

http://www.codifas.it/
https://www.facebook.com/CODIFAS/
http://socialstreetpalermo.it/social-experience-orto-urbano/
https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/G0000BopS2n1O_PM
https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/G0000BopS2n1O_PM
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Гърция

ДОБРА ПРАКТИКА №. 25 – ГЪРЦИЯ

Periastikos Kalliergeion ( PERKA)

Солун - вторият по големина град в Гърция с население 
~ 800 000 души
Част от бившата военна база Карацой, разположена в 
район Павлос Мелас в северната част на града

Жителите на града с подкрепата на местния културен клуб

Начало на 2011г

Принос на жителите и доброволците

Към момента  дейностите на PERKA са най-активната 
доброволческа акция в бившия военен лагер, тъй като две 
години след първите усилия вече има четири нови екипа на 
PERKA, които действат въз основа на същите принципи за 
зачитане на природните и човешките ресурси. Ежедневното 
присъствие на доброволците в лагера намалява случаите 
на грабежи, ограбване на сгради и рязане на дървета, което 
прави района по-безопасно място за посетители.
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Чрез принципите на комуникативност, самоуправление, 
егалитаризъм, непрекъснато образование и извън 
всякакви политически партийни линии, култивирането се 
превръща в изследователска „лаборатория“, която помага 
за преодоляване на пропастта между жителите на града и 
земеделските производители и която приближава градския 
народ към природата. С позитивното си отношение и 
действия се опитваме да разберем природните цикли, да се 
поучим от тях и да намерим съвместен начин за излизане от 
кризата, особено социалната.
Групата PERKA създаде първата самоорганизирана Обща 
градина в Централна Македония, основана само на личен 
труд и разходи на нейните членове. В допълнение към това, 
за много кратък период от време те са получили, човешка 
субстанция, чувство за колективност и - най-важното - те 
осъзнаха с оптимизъм, че в края на краищата могат да си 
сътрудничат и да се наслаждават на общото си съществуване, 
в рязък контраст с песимизмът и апатията на тяхното време. 
Създаването на PERKA Karatasou бързо се разпространи в 
Гърция, но и в други страни, и даде пример за подражание 
за създаването на подобни проекти / начинания / усилия.

ДОБРА ПРАКТИКА №. 25 – ГЪРЦИЯ

http://perka.org/node/226

http://perka.org/node/226
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Гърция

ДОБРА ПРАКТИКА №. 26 – ГЪРЦИЯ

Elliniko общностна градина

-Атенска столица на Гърция
-Градовата градина на Elliniko е разположена на 2 500 
квадратни метра (27 000 квадратни фута) простор на 
старо летище, което беше изоставено през 2001 г.

Активистка група Агрос

2012

Земеделският производител покрива тази сума

Когато местната активистка група Agros пое сюжета, той бе 
погребан под могили от детрит от съседната американска 
база. След изчистването на земята доброволците засаждат 
различни плодове и зеленчуци, за да помогнат на 
нарастващия брой атиняни, които се борят да изхранват 
семействата си.
Около 11 000 семейства са регистрирани в хранителните банки 
в Атина - спрямо 6 000 през 2014 г. Според организацията, 
която ги управлява, 5 000 от новорегистрираните са деца.
В допълнение към храненето на общността, активистите на 
„Зелени пръсти“ се опитват да повлияят на начина, по който 
градът управлява земята си.
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След изчистването на земята доброволците засаждат 
различни плодове и зеленчуци, за да помогнат на 
нарастващия брой атиняни, които се борят да изхранват 
семействата си.
„Половината гърци живеят в Атина“,
 “Това наистина е възможност за Атина да се развива в друга 
посока и да има по-добър въздух.”
Надежда за следващото поколение
Градината също играе образователна роля за децата на 
Атина, на които им липсва контакт със земята.
„Децата трябва да видят колко дълго трябва да отглеждате 
зеленчуци - колко е уморително да се отглеждате - и по този 
начин ли могат да разберат какво може да ни даде почвата“, 
казва тя.
Градината на общността Elliniko е сравнително малък 
проект. Но с десетки подобни инициативи, появяващи се 
през последните години, това е част от основата на хората, 
които се борят с безнадеждността и поемат нещата в свои 
ръце.
Освен да се справят с непосредственото въздействие на 
депресията, те се стремят и насърчават устойчивото, местно 
производство на храни - и променят начина, по който хората 
мислят за своите градове.

ДОБРА ПРАКТИКА №. 26 – ГЪРЦИЯ

http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardens-
greece-urban-heat-island-effect-sustainability/a-39277047

http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardens-greece-urban-heat-island-effect
http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardens-greece-urban-heat-island-effect
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Гърция

ДОБРА ПРАКТИКА№. 27 – ГЪРЦИЯ

Ботаническа градина на Петруполи

Атина - столица на Гърция
Ботаническа градина на Петруполи

Жителите на Петруполи създали група за почистване на 
ботаническата градина от наркотици и престъпници.

2012

Финансира се от жителите на района

Според недоказани твърдения огромни количества от 
мнозина са изядени от хора и тъй като градината е построена 
по стандартите на ботаническата градина в Копенхаген, 
без да се вземат предвид циматичните условия, които са в 
Гърция, проектът не работи и е изоставен ...!
Поради грешен дизайн разходите за поддръжка бяха огромни 
и нерентабилни. Заслужава да се спомене, че целият проект 
е финансиран от ЕС и е струвал 2.000.000,00 €!
Ботаникът се трансформира в огнище на инфекции, 
наркомания и сметище ...
В рамките на кратко време на изоставяне стъклената 
сграда - оранжерия беше разрушена. Оборудването 
беше откраднато, прозорците бяха счупени, а сградните 
съоръжения бяха застрашени от срутване.
Гражданите на града реагираха ...
Гражданите на града, виждайки това изображение, 
реагираха. За своя сметка група активни хора реновираха 
района, дадоха му живот и от сметището го превърнаха в 
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Показателно е, че се извършват следните безплатни 
действия, поради доброволчеството и чувството за социална 
отговорност на гражданите.

- Растителна / зеленчукова градина
-Семинари на отглеждане
-Театрална група (курсове и представления)
-Concerts
-Фотографски проекции
-Библиотека
-Уроци по езици
-Разработване на часове
-Уроци по спомен и танци
-Семинари на домашната икономика. Лаборатории за 
производство на сапун, макаронени изделия, бира, доматен 
сос, хляб и др.
-Пад работилница
-Семинари за първа помощ и др
Заснемането на ботаническата градина от гражданите, 
въпреки че е описано като незаконно, все пак доказва, че 
гражданите искат да реагират.

ДОБРА ПРАКТИКА№. 27 – ГЪРЦИЯ

украшение, алтернативно място за обмен на идеи, кафене, 
място за срещи, културни събития и др. ..

http://votanikoskipos.blogspot.gr/

http://votanikoskipos.blogspot.gr/
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Гърция

ДОБРА ПРАКТИКА№. 28 – ГЪРЦИЯ

Проектът в реалния живот

- Атина
- Маруси

Община Маруси

2015

Самофинансира се от фермерите

Маруси е първата община в Атина, която въведе официална 
схема за градско градинарство. Идеята е проста: вземете 
неработещо, празно парче земя и го разделете на секции. 
След това оставете местните жители да кандидатстват за 
секция на първо място, първа услуга. След това успешните 
кандидати могат да използват своята секция (около 20 
квадратни метра) за производство на био зеленчуци. Те 
държат 80% от продукцията и дават 20% на обща хранителна 
банка, която е разделена между нуждаещите се семейства 
в района.
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Проектът има огромен успех по толкова много начини - тъй 
като парцелите са били разпределени за хора от съседните 
блокове (идеята е да има една обща градина на квартал), 
той създаде страхотно усещане за общност и сближи 
съседите заедно , което не е много лесно нещо в голям град 
като Атина. И може би най-важното е начинът, по който е 
довел хората на града в контакт със земята - невероятно е 
да виждате малки деца от града да се мотаят и да помагат 
в градината, да украсяват малката си лепенка и да гледат 
очаровано, докато разсадът им расте.

http://www.thereallifeproject.com/urban-gardening-in-athens/

ДОБРА ПРАКТИКА№. 28 – ГЪРЦИЯ

http://www.thereallifeproject.com/urban-gardening-in-athens/
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Гърция

ДОБРА ПРАКТИКА№. 29 - ГЪРЦИЯ

Градска разпределителна градина

-Александруполи (по-малък град)
Публично пространство, предоставено от община 
Александруполи

Община Александруполи (Кипис)

2011

Самофинансира се от фермерите

В контекста на своята социална политика, Община 
Александруполис подписа проектния договор „Изграждане 
на инфраструктурен проект за биокултура“ за създаване 
на общински зеленчукови градини. Проектът включва 
създаването на 270 зеленчукови градини на 50 квадратни 
метра. - 100 кв. М., В парцел, собственост на Община 
Александруполис, на обща площ от 28 дка.
Тези зеленчукови градини се отпускат безплатно за 
отглеждане на съответен брой бенефициенти, които се 
избират въз основа на икономически критерии. В района се 
извършва изграждането на периметрова ограда, дренажна 
мрежа, напоителна мрежа, коридори, оранжерия, столова, 
агрономически офис, тоалетна и склад. Произвежданите 
продукти са предназначени да задоволят нуждите на 
бенефициентите в храните, докато 10% от продукцията е 
на разположение на общинските хранителни стоки, за да 
помогне на икономически по-слабите общини.
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Основният интерес към зеленчуковата градина беше 
интензивното желание да се произвеждат пресни, 
биологични, здравословни и сравнително евтини зеленчуци, 
както и да се облекчи семейният бюджет в разходите за 
храна, особено в настоящата икономическа криза. Това 
потвърждава общата загриженост на потребителите относно 
качеството и безопасността на храната, начина на нейното 
производство и преработка, както и мястото на произход, 
тъй като храната често изминава дълги разстояния до 
нашата чиния, без да знае нейния произход и докато редица 
„посредници“ “са добавени към хода на това движение.
На второ място, освен предлагането на храна, изследванията 
потвърждават динамиката на социалното търсене на (пре) 
притежание на обществено пространство и необходимостта 
от повторно свързване с природата, земеделските земи 
и селските ценности. Градските селски къщи изглежда 
предлагат много функции, съживявайки кварталите и 
създавайки зелени площи, отдих, психично здраве, социално 
събиране и социална отговорност.

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/dimotikoi-laxanokipoi-kontra-stin-krisi/

ДОБРА ПРАКТИКА№. 29 - ГЪРЦИЯ

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/dimotikoi-laxanokipoi-kontra-stin-krisi/
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България

ДОБРА ПРАКТИКА№. 30 – БЪЛГАРИЯ

Университетска ботаническа градина на София

София, голям град, над 500 000 души

В самия център на София, в. “Московска” 49.

Основан е от първия професор по ботаника д-р Стефан 
Георгиев

През 1892г

Софийски университет Свети Климент Охридски, Българска 
държава и Европейски съюз.

В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА СОФИЯ МОЖЕТЕ ДА 
ВИДИТЕ:
Оранжерии: разкриват красотата и уникалното разнообразие 
от тропически видове орхидеи, бромелиади, ароиди, както 
и колекции от палми, цикади, кактуси и други сукуленти, 
папрати, луковични растения и много дървесни и храстови 
видове
Средиземноморска градина: представлява типични 
субтропични растения, включително различни цитруси, 
маслина, мирта, дафинов лавр и др.
Розова градина: дисплей от повече от четиридесет сорта 
рози.
Скална градина: представлява флората на скалистите 
планински местообитания
Водна градина: водни и влажни растения - водни лилии, 
воден зюмбюл, плаваща водна мъх, папрати, котешки, осока 
и др.
„Кухненска градина“ е проектирана да представлява 
миниатюрна селска къща с зеленчукова градина. Има билки 
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Основната им задача е да разширят знанията за растителното 
царство и да провеждат дейности по опазване еx situ на 
редки и застрашени растителни видове.
Университетските ботанически градини имат научна, 
образователна, социална и културна мисия, която 
насърчаваме и развиваме.

и цветни лехи. Децата могат да наблюдават и отглеждат 
плодове и зеленчуци, които родителите им купуват от 
супермаркети.
Информационният и търговски център предлага 
информация за градинските дейности, екскурзоводско 
обслужване, както и екзотични букети, растения, семена, 
разсад от различни сортове растения.

Адрес ул. Московска 49, пощенска кутия 157
1000 София, България
Телефон: + 359 2 9881797
Отворено: Делнични дни: 9.00 - 17.00
Уикенди: 9.00 - 18.00

http://www.ubg-bg.com/en-info-ubg-sofia.html

ДОБРА ПРАКТИКА№. 30 – БЪЛГАРИЯ

http://www.ubg-bg.com/en-info-ubg-sofia.html
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България

ДОБРА ПРАКТИКА№. 31 – БЪЛГАРИЯ

ЕКОПАРК (различен прочит на думата Arboretum)

Варна, по-малък град, 357,198
Намира се в курорт “Св. Св. Константин и Елена”, извън 
Варна, в почти морската част на България.

Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Създаден 1977г

Българската държава и Европейски съюз.

Университетската ботаническа градина в град Варна е 
първият Екопарк в тази страна и съчетава в себе си както 
създадени от човека, така и природни екосистеми. Паркът е 
разположен на площ от 36,0 ха. Арборетумът включва повече 
от 300 вида екзотични дървета и храсти, тревните растения, 
които е домакин, са повече от 100 вида, а колекцията 
от ириси наброява повече от 250 разновидности. Това е 
наистина място, където човек се запознава с интересни 
растителни и животински видове, място за разходки и отдих 
на открито. Той символизира Природата така, както искаме 
да я съхраним за бъдещето.
В ГРАДИНАТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ:
Колекцията ириси – над 250 сорта, заедно с други членове 
на семейство ириси
Розариумът е разположен на площ от около декар, където 
цъфтят и хвърлят аромата си повече от 70 разновидности 
декоративни рози
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Университетската ботаническа градина - Екопарк на град 
Варна предлага място за зелени училища, градински 
партита, сватби, семейни витрини, барбекюта, забавни 
разходки в конски файтони, уроци по езда.

ДОБРА ПРАКТИКА№. 31 – БЪЛГАРИЯ

Дневната лилия в която всеки ден отварят нетрайните си, 
но очарователни, цъфти повече от 25 разновидности на 
хибридни и други видове денлии, както и други представители 
на семейство Лилии

Адрес курорт Св. Св. Константин и Елена
9006 Варна, България
Телефон: +359 879 140 533
Отворено от април до ноември: април: 8.00 - 17.30
Май - юни: 8.00 - 19.00
Юли - август: 8.00 - 20.00
Септември - октомври: 8.00 - 19.00
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България

ДОБРА ПРАКТИКА№. 32 – БЪЛГАРИЯ

Университетска ботаническа градина в Балчик

Балчик, село (12 196 души)
Простира се на площ от 19,4 ха и има ботанически 
колекции, съдържащи повече от 4 600 вида, които 
постоянно стават по-богати.

Университетската ботаническа градина в Балчик е създадена 
през 1955 г. от академик професор Даки Йорданов, ректор 
на СУ “Св. Климент Охридски” през периода 1956-1962 г.

1955

Българска държава и Eвропейски Съюз

Университетската ботаническа градина е разделена на три 
различни части, исторически и функционално:
Ландшафтен парк, оформен по времето на кралица Мария 
на Румъния, който сега е ансамблево културно наследство - 
паметник на градинското и парковото изкуство.
Градина, пригодена за хората с ограничени възможности. 
Разпространен на площ от 1,1 ха, той показва на посетителите 
красотата на сезонните цветни композиции, алпийски петна, 
водни площи, кактуси и сукуленти в типични каменни лехи, 
изсечени в балчишки скали. Мрежата от алеи е изградена в 
съответствие с изискванията за достъпна среда за всички. 
На специално място посетителите с увредено зрение могат 
да се докоснат до различни ботанически видове, описани с 
Брайл.
Защитена зона: През 2005 г. територията на Ботаническата 
градина е обявена за защитена зона - „идиосинкратичен 
пейзаж, създаден в хармонично съвместно съществуване 
на човека и природата.“ Тук професионалисти и аматьори 
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ДОБРА ПРАКТИКА№. 32 – БЪЛГАРИЯ

могат да наблюдават природните екосистеми и да оценят 
богатото биоразнообразие в региона.
Най-голямата атракция в Ботаническата градина е 
експозицията на открито на големи размери кактуси и 
сукуленти. Интересно е и за експерти, и за туристи да видят 
успешно внедрения в градината екзотичен вид - древния 
гинко, метасекцията (дърво с такива размери и възраст извън 
естествената му въздушна среда може да се види само в 
Кралските ботанически градини Kew в Лондон), японското 
стафидово дърво (Hovenia dulcis) и каучуковото дърво, 
холмовият дъб, вечнозелената магнолия Грандифлора и др.
Красиво подредените тераси и петна в градината представят 
годишни пролетни и летни цветя, алпийска и водна 
растителност, папрати, защитени и редки видове, лиани, 
цъфтящи и вечнозелени храсти.

1 Акад. Ул. Даки Йорданов, пощенска кутия 56
9600 Балчик
България
Зимен период: 8.30 - 17.00
Летен период: 8.00 - 20.00Phone: +359 579 72338
Факс: +359 579 76197

Електронна поща: ubg_balchik@admin.uni-sofia.bg

Освен като място за красота на България, Университетската 
ботаническа градина в Балчик е място за изследователска и 
научна дейност, студентски етапи, екологично обучение и арт 
инициативи. Под Ботаническата градина работи Балкански 
екологичен център.
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mailto:ubg_balchik%40admin.uni-sofia.bg?subject=
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Съединени Американски щати

ДОБРА ПРАКТИКА№. 33 – САЩ

Триходова хармония

Вашингтон Д.Ц. -голям град над 500 000
Три части Harmony Farm се намира на парцел с площ от 
2 акра в североизточния Вашингтон, окръг Колумбия.

Лице, което се казва Гейл Тейлър.

2011

Груповото финансиране,
Дарения.

Те отглеждат предимно зеленчуци, както и плодове, 
билки, нарязани цветя и имат оранжерийни разсадници, 
които снабдяват местните общности и училищни градини, 
както и два магазина за хардуер в местна собственост. Те 
използват устойчиви практики, без химически пестициди 
или хербициди.
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обучение
Управление на знанието
Иновация
Само оценка
приспособимост
Selling
Информираност за многообразието
Вдъхновяваща
Работа в мрежа
Междуличностни отношения

Уеб страница: 
http://threepartharmonyfarm.org

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/threepartharmony/

Туитър: 
https://twitter.com/3PHarmony

Инстаграм: 
https://www.instagram.com/3phfarm/

ДОБРА ПРАКТИКА№. 33 – САЩ

http://threepartharmonyfarm.org
https://www.facebook.com/threepartharmony/
https://twitter.com/3PHarmony
https://www.instagram.com/3phfarm/
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Съединени Американски щати

GOДОБРА ПРАКТИКА№. 34 – САЩ

Проект градина за бездомни

Проект за градина за бездомни Санта Крус, град на 
Калифорния, население около 65 000 души
Органична ферма с площ 3 декара

Гражданският комитет за бездомните, нестопанска 
организация на окръг Санта Крус

Май, 1990

Град Санта Крус,
Дарения
Спонсори

Проектът „Бездомна градина“ осигурява обучение за работа, 
преходна заетост и услуги за подкрепа на хора, които 
изпитват бездомност. Жизнената програма за бездомни 
градини за образование и доброволци за широката общност 
съчетава официално, опитно и служебно обучение.
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Информираност за многообразието
Приятелски
Желание за учене
съпричастеност
Продаване Уеб страница Електронна поща / друг контакт:
Опитът се справя с трудни личности
Междукултурна компетентност
Почтителен

Уеб страница:
http://www.homelessgardenproject.org

Имейл: 
info@homelessgardenproject.org

Блог: 
http://homelessgardenproject.org/blog/

ДОБРА ПРАКТИКА№. 34 – САЩ

http://www.homelessgardenproject.org
mailto:info%40homelessgardenproject.org?subject=
http://homelessgardenproject.org/blog/
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Австралия

ДОБРА ПРАКТИКА№. 35 – АВСТРАЛИЯ

Градска ферма в Канбера

Канбера-град над 500 000 граждани
Градското стопанство в Канбера е разположено на 2 000 
м2 и търси парцел с площ 5 000 м2.

Местна доброволческа група, включена в нестопанска цел.

Септември 2011 г.

Спонсори
Сътрудници

Canberra City Farms е посветена на създаването на учебни 
центрове, в които хората могат да си сътрудничат и да 
споделят своите знания за устойчиво и екологично отговорно 
производство на храни.

Те разработват център, където споделят знания и опит в 
здравословна и здравословна местна среда чрез:
* Ангажиране и свързване с общността
Засилване на съществуващите дейности и групи
* Подхранване на здрава почва за отглеждане на 
здравословна храна
* Демонстрационни възможности за устойчив живот
* Предоставяне на възможности за учене чрез правене
* Насърчаване на грижовни общности
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Продаване
Вдъхновяваща
Работа в мрежа
Междуличностни отношения
Информираност за многообразието
Емоционална интелигентност
приятелски
Желание за учене
Екип играч
социален

Уеб страница: 
http://www.urbanagriculture.org.au

Имайл: 
urbanagricultureaustralia@gmail.com 
canberracityfarm@gmail.com

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/CanberraCityFarm

Туитър: 
https://twitter.com/CanberraCtyFarm

ДОБРА ПРАКТИКА№. 35 – АВСТРАЛИЯ

http://www.urbanagriculture.org.au
mailto:urbanagricultureaustralia%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/CanberraCityFarm
https://twitter.com/CanberraCtyFarm
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Канада

ДОБРА ПРАКТИКА№. 36 – КАНАДА

Народната картофена градина на хората

Монреал - град над 500 000 граждани
Градска градина в университета Лойола от университета 
Конкордия

Колективен към работнически колектив, в който работят над 
10 души.

1999

Университетски студентски съюз,
Управление на университетските съоръжения,
Други организации като Фонд за действие за устойчивост.

Народният картоф е квартален колектив, осигуряващ градина 
и оранжерийно пространство за членове на общността. 
Народният картоф поддържа образователна програма под 
формата на месечни семинари и достъпна програма за 
добра храна.
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отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Решаване на проблеми
организация
планиране
Selling
Работа в мрежа
Междуличностни отношения
Мотивиращ
Вдъхновяваща

Уеб страница: 
https://www.peoplespotato.com

Имайл: 
peoplespotato@gmail.com

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/peoplespotato 

Туитър: 
https://twitter.com/peoplespotato

Инстаграм: 
https://www.instagram.com/peoples.potato/

ДОБРА ПРАКТИКА№. 36 – КАНАДА

https://www.peoplespotato.com
mailto:peoplespotato%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/peoplespotato  
https://twitter.com/peoplespotato
https://www.instagram.com/peoples.potato/


I 79 I

1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Англия

ДОБРА ПРАКТИКА№. 37 – АНГЛИЯ

Физическата градина в Челси

Лондон (голям град повече от 500 000 души)
Физическата градина Челси е най-старата ботаническа 
градина в Лондон.

Първоначално създадена от аптекарите с цел отглеждане 
на лечебни растения, тази необикновена градина в Лондон 
има широко влияние по света

Основана е през 1673г

Дарения и държава.

Покривайки 4 декара градината има повече от 5000 различни 
растения. Освен това има една от най-ранните алпинеуми, 
направена с базалтова лава от Исландия.
Градината на световната медицина, Крит и атлантическите 
острови Мадейра и Канарските острови по топлата стена 
на исландската ендемична флора и ухайте Граници 
парфюмерия и ароматерапия. Физическата градина на 
Челси си заслужава да бъде посетена.
Ново - Градина на годни за консумация и полезни растения, 
подчертавайки безценната роля, която растенията играят в 
ежедневието ни.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Проекти, ресурси, училищни посещения в общността, групи 
за образование за домашни училища

Улица: 66 Royal Hospital Road
Пощенски код: SW3 4HS
Град: Лондон
Държава: Обединено кралство
Телефон: 020 7352 5646

Емейл: : enquiries@chelseaphysicgarden.co.uk

ДОБРА ПРАКТИКА№. 37 – АНГЛИЯ
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Уелс

ДОБРА ПРАКТИКА№. 38 – АНГЛИЯ

Св. Фагани засажда тераси

Кардиф (по-малък град, 341 000 души)
Тази градина в St Fagans се намира в Музея на уелския 
живот.

Музеят на Уелс в Кардиф

1766

Държава и дарения

В Сейнт Фагани засадените тераси водят до замъка и по-
официалните градини от малките езера, известни като 
рибарници, които датират от преди 1766 година.
Наскоро реставрираната Италианска градина има 
необичайно издигнато езерце и цялото е заградено от високи 
стени, които огледало светлината. Прекрасни растения.
Розата е зашеметяваща по сезон и беседката е обиколена от 
малък канал. Много повече да видите, включително цветни 
рамки.
Следователно уелският живот прави градини за много стари 
възстановени сгради.
Сейнт Фагани е страхотен ден навън.



I 82 I

8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Образование, посещение, изследвания.

Адрес
Улица: Музей на уелския живот, St Fagans
Пощенски код: CF5 6XB
Град: Кардиф
Държава: Обединено кралство
контакт
Телефон: 029 20573500
Уебсайт: 
http://www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/

ДОБРА ПРАКТИКА№. 38 – АНГЛИЯ

http://www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/ 
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1. ДЪРЖАВА

2. ИМЕ НА 
ДЕЙНОСТТА / 
ПРОЕКТА

3. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ГРАДИНАТА
- (ГОЛЯМ ГРАД С НАД 500 000 ГРАЖДАНИ, ПО-
МАЛЪК ГРАД, СЕЛО)
- ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

4. КОЙ Е СЪЗДАЛ 
ГРАДИНАТА 
(ЧОВЕК, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НЕФОРМАЛНА ГРУПА И Т.Н.)

5. НАЧАЛНА ДАТА 
НА ГРАДИНАТА / 
ПРОЕКТА

6. ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ

7. ОПИСАНИЕ НА 
СЪЗДАВАНЕТО И 
ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ГРАДИНАТА, 
ПРАВИЛАТА ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРАДИНАТА, 
ВСЯКА ДРУГА 
ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Ирландия

ДОБРА ПРАКТИКА№. 39 – АНГЛИЯ

Къща и градини Маунт Стюарт, Северна Ирландия

Нютаунърдс  (по-малък град, 28,039 души)
Окръжен град

Изградена за Маркиза на Лондондерри от Джордж Денс

1820

Проекти, дарения и държава Ирландия

Градината отразява богат гоблен на дизайн и страхотна 
артистичност на засаждането, която беше отличителната 
черта на Едит, лейди Лондондерри. Мекият климат на 
Strangford Lough позволява изумителни нива на експерименти 
със засаждане. Официалните области излъчват силно 
средиземноморско усещане и приличат на италиански 
вилен пейзаж; гористите площи поддържат редица растения 
от всички краища на света, осигурявайки нещо, което да се 
види независимо от сезона.
Къщата вече е открита след нашия 3-годишен проект за 
реставрация. Върнахме ви елегантността и очарованието 
на къщата, когато в началото на 20-ти век е била дом на 
Едит от 7-ма макианеса, лейди Лондондерри и нейното 
семейство и с нетърпение очакваме да ви приветстваме, за 
да се насладите в цялата й прелест.
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8. МЕКИ (И 
ДРУГИ) УМЕНИЯ, 
КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ НАУЧАТ

9. УЕБ СТРАНИЦА. 
ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА / ДРУГ 
КОНТАКТ

TТози проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация 
отразява вижданията само на автора и Европейската комисия или Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - Националната агенция по програма „Еразъм +“в Полша не може да 
бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се тук.

Детски занимания, туристически дейности, образование, 
изследвания, декорация.

Улица: Greyabbey
Пощенски код: BT22 2AD
Град: Newtownards
County: County Down
Държава: Обединено кралство

контакт
Телефон: 02842 788387/788487
Електронна поща: mountstewart@nationaltrust.org.uk
Уеб сайт: Mount Stewart House and Gardens, Northern Ireland

ДОБРА ПРАКТИКА№. 39 – АНГЛИЯ

mailto:mountstewart%40nationaltrust.org.uk?subject=
https://www.nationaltrust.org.uk/mount-stewart

