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Такова място е новата детска площадка на гр. 
Баня, за създаването на която се обединиха 
местни хора от града след обсъждания в 
рамките на две граждански дискусии и 
проучвателна работа. Общата кауза, зад 
която застанаха жителите, е изграждането на 
красиво и безопасно място за игри, срещи и 
празници на открито.  

Новата детска площадка на гр. Баня е изцяло 
изградена с доброволния труд на младите 
майки, бащи, екипът на читалището и 
експерти. Тя е с площ 130 м2, като към нея се 
използват и прилежащите 200 м2 тревна площ 
от парка на гр. Баня. Заедно с новите 

съоръжения за игра е облагородено и заобикалящото пространство при площадката. Не на 
последно място новото “цветно” пространство в града е поставено под видеонаблюдение, 
поддръжката на което се поема от читалището, като целта му е да предпазва съоръженията от 
злоупотреби. Осигурено за площадката е и осветление, поддържането на което е поето от 
кметството на гр. Баня. Днес площадката се поддържа от екипа на читалището, от младите 
майки на Баня, които от самото начало бяха сърцето на инициативата и от младежи – 
доброволци, чиято задача е да следят за опазването и чистотата на района. В района на 
площадката не липсват също кошчета, пейки и беседка, които да гарантират комфорта на 
посетителите.   

При оформянето на площадката, едната  
стена на читалището, която е и стена на 
площадката бе ремонтирана и се превърна 
в своеобразно платно за рисуване на най-
малките. Върху нея с проектор ще бъдат 
очертани фигури/ сюжети, които малките 
художници да оцветяват.  

Освен за игри, срещи, празници, площадката 
е и място за комуникация между отделните 
общности, тъй като 30% от децата, които я 
посещават са от ромски произход. 

Доброволци: 65    

Часа доброволен труд: 668 

Партньори: 10 сред които: 2 учебни заведения, 1 социално заведение, 1 обществено 
дружество, 4 фирми, земеделска кооперация и културен клуб на пенсионера. 

 
“Приехме обществената кауза като лична, на нашите деца, родители и на самите нас. Като 

преки участници в инициативата ние още по-силно вярваме в нея.”,  
Доброволец 

 

Необходима е подкрепа за надграждане и доразвиване на инициативата. 
 


