
Цветни мечти 
гр. Баня

За да осигурят за децата от града, родителите им, възрастните хора, а също и 
за своите гости зона за отдих и срещи, жителите на гр. Баня създадоха „място 
за здраве, щастливи игри и красиви мечти”. Така нарекоха новата детска пло-

щадка в града, в изграждането на която се включиха 118 доброволци. В процеса на изграждане на 
детската площадка се включиха и 15 момичета от защитеното жилище в града. Пътят до монтирането 
на съоръженията включваше сложен процес по изготвяне на проект за градинката и включването й в 
кадастъра на общината, след това почистване на цялото парково пространство, обработка на терена 
и изравняване, насипване на пясък и чакъл, поставяне на ограда и най-сетне тържествено откриване 
с над 350 жители. В Баня всички знаят, че площадката е инициатива на младите майки. 

В бъдеще хората от Баня искат да оптимизират пространството около градин-
ката и да разширят детския кът с пространство за общуване. При съвместната 
работа по детската площадка с момичетата от защитеното жилище се открои 

необходимост за развиване на техните социални умения. Възможността да общуват с младите май-
ки и техните деца в неформална обстановка, като в същото време заедно създават една по-при-
ветлива среда за игра на децата е недостатъчно използван ресурс. Младите майки установиха, че 
могат да бъдат в помощ и подкрепа на момичетата като едновременно обединят усилия за раз-
ширяване на мястото за игра на децата и съответно за общуване между тях и момичетата. Това би 
оказало ползовторно въздействие за интеграцията им в общността. Заедно ще разширят детския 
кът, ще оформят цветни лехи, за които ще полагат съвместни грижи през различните сезони, което 
ще има и образователен ефект. Също така ще се изгради „Беседка за цветни мечти“, където моми-
четата ще се подготвят за реалния живот, преследвайки мечтите си, а не отказвайки се от тях. За 
да се случи всичко това, на гражданския екип в Баня са му необходими: средства за закупуване на 
съоръжения за разширяване на детския кът, строителни материали за изграждането на беседката, 
посадъчен материал и инструменти за цветни лехи.


