ПЛАТФОРМА
АГОРА
НЧ “Васил Левски - 1965”, гр. Кюстендил
“Изграждане на еко градинка и детска площадка”
1 септември 2011 г. – юли 2012 г.
Ромският квартал Изток в гр. Кюстендил вече
е по-зелен. Местните хора положиха усилия
за облагородяване на квартала, като
построиха еко градинка и детска площадка за
удоволствие на големите и малките жители
там.
Новата градинка се намира в централната
част на квартала на площ около 400 м2. В
атрактивното зелено пространство екипът на
инициативата закупи и засади различни по
тип и височина храсти. Монтира се и
шадраван, за който част от средствата бяха
събрани от жителите на квартала. Той
превърна мястото в напълно нетипично за
квартала, но поради това и особено привлекателно. Градинката стана пример за това как едно
неугледно пространство и счупен плочник се превърнаха в чисто и красиво място за срещи и
разговори. За да предпази тревните площи и останалата растителност от стъпкване, екипът на
проекта постави допълнително и дървена ограда.
В не по-малко модерно и привлекателно място за игра се превърна и детската площадка от 300
м2. Тя е първата в кв. Изток, поради което привлича не само най-малките, но и големи деца и
тиинейджъри. Площадката разполага със съоръжения за деца от 1 до 3 г. и от 3 до 7 г. възраст,
сред които люлки, пързалка, клатушки, пясъчник.
Създаването на двете пространства стана възможно с изцяло доброволния труд на местните
хора, като половината от тях бяха от младежите в квартала. Всички те участваха в почистване и
подравняване на терените, монтиране на съоръженията, залесяване, провеждането на
информационна кампания, строителна и монтажна работа. Близо 60 майки от квартала
допринесоха за озеленяването и почистването на двете пространства.
С обособяването на детската площадка и
градинката се постигна главната цел на
екипа
–
положи
се
началото
на
озеленяването на кв. Изток и се повиши
ценностното отношение на ромите към
околната среда. Всеки ден близо 200 деца,
над 30 майки, повече от 30 възрастни
прекарват своето свободно време в двете
зелени зони.
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