Парк „Ракитин” с. Трудовец - любимо място за отдих, спорт, образование и култура
Мисия : Мисията на Гражданско сдружение „Трудолюбци” е да работи (самостоятелно или в
партньорство с други неправителствени организации и граждански сдружения) за формиране на
активна гражданска позиция на общността, в това число на младите хора, за подобряване на
околната среда и визията на село Трудовец.
Цели:
1. Подобряване и опазване на градската околна среда;
2. Привличане на младите хора като доброволци в инициативи, свързани със създаване на
условия за отдих и спорт;
3. Сътрудничество с местната власт, институциите в селото и др. граждански организиции;
4. Популяризиране и прилагане на добри практики;

Какъв е проблемът:

Село Трудовец се намира на около 60 км. от София , в близост до град Ботевград и е с
население около 3500 жители. Селото разполага с красив парк около 3 дек., изграден
през 80-те години. Той свързва всички институции в селото- училище, читалище, църква,
кметство, поща , здравна служба. В последните години не се полагаха особени грижи за
него. Дърветата са застарели , част от тях със изсъхнали клони, пешеходните алеи са с
изкъртени плочки, декоративните храсти са обрасли с плевели и издънки на дървета.
Тревните площи са обрасли с плевели и млади леторасти от дървета. Градинските пейки
са кът. Кошчета за отпадъци няма. На територията на парка има опасни остатъци от детски
съоръжения - детска пързалка и люлка. Младежите в селото обичат да спортуват, но
нямат необходимите условия. Понякога спортуват в училищния двор, но капацитетът му
е твърде малък и не може да задоволи потребностите на толкова много деца и младежи.
Сдужение „Трудолюбци”с. Трудовец подема инициативата за подобряване състоянието
на парк „Ракитин” , като кандидатства за финансиране от VIVACOM Регионален гранд за
осигуряване на необходимите съоръжения- комбинирано детско съоръжение и фитнес
съоръжения за открито. С организирането на доброволческа дейност за почистване и
облагородяване на парка , ще се подрежат старите и сухи клони на дърветата, ще се
почистят и подстрижат декоративните храсти, ще се почистят тревните площи от листа,
плевели и издънки, с доброволен труд ще се отремонтира ниското строителство поправка на пешеходните алеи. С доброволен труд и средства на Сдружението ще се
изработят кошчета за отпадъци. Ще се оформят и засадят цветни алеи. Ще се изработят
компостери от рециклирани материали/ стари палети/, в които ще се събират листата от
дърветата. Отпадъците ще се извозят до регламентираното сметище. Ще бъде

организирана фото изложба за популяризиране на дейностите с идея да се превърне в
място за постоянни събития. По повод 1 юни- деня на Детето ще се организира хепанинг с
децата и младежите от селото и ще се открие обновения парк.
Индикатори:
1. Ремонт и възстановяване на пешеходните алеи;
2. Изработване и монтаж на дървени пейки- 6 бр.
3. Изработване и монтаж на кошчета за отпадйци- 10 бр.
4. Създаване на цветни градинки- 3 бр.
5. Изработване на компостери от рециклирани материали/ стари палети/ - 3 бр.;
6. Доставка и монтаж на детско съоръжение за катерене и баланс за деца от 1 до 12
год- 2 бр.;
7. Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред - 1 бр.;
8. Доставка и монтаж на информационно табло- 1 бр.
Резултати:
1. Паркът ще се превърне в чисто и приятно място за отдих, спорт и образование за
жителите на селото, с монтираните спортни съоръжения;
2. Паркът ще бъде безопасно място за игра и забавление на най-малките с
монтираните детски съоръжения;
3. Паркът ще бъде интерактивно място за провеждане на уроци на открито от
учениците от училището, което се намира в непосредствена близост;
4. В парка ще се организират и провеждат редица културни мероприятия – изложби,
базари, детски и фолклорни празници.
5. Ще се създадат условия за осмисляне свободното време на младежите със спортни
занимания.
6. С доброволческата инициатива ще се създадат предпоставки за формиране на
активна гражданска позиция на обществото и най-вече на младите хора .
7. Ще се провокира и активизира гражданското общество за включване в бъдещи
обществено полезни инициативи.
Кого ще се включи:
В реализирането на инициативата Сдружение „Трудолюбци” ще активизира всички свои
членове , ще апелира за привличане на доброволци : ученици, родители, младежи,
местната власт, фирми на територията на селото, местни институции- читалище, училище,
църковно настоятелство и др.
Дейности:
1. Почистване на парка от отпадъци плевели и листа , почистване на дърветата от сухи
клони, подрязване на декоративните храсти и премахване на дървестни издънки;
2. Ремонт и възстановяване на пешеходните алеи;

3. Извозване на отпадъците до регламентираното сметище;
4. Изработване на дървени пейки, кошчета за отпадъци и компостери;
5. Подготовка терена за монтирането на детското съоръжение- обособяване на
терена и доставка на пясък;
6. Доставка и монтаж на детските съоръжения;
7. Доставка и монтаж на спортно съоръжение;
8. Достовка и монтаж на информационно табло;
9. Публичност на проекта- Откриване на обекта - Организиране на фото изложба и
хепънинг по повод Деня на Детето.

Бюджет
Вид на разхода
сума
Почистване
на 0.00 лв.парка от отпадъци
плевели и листа ,
почистване
на
дърветата от сухи
клони, подрязване
на декоративните
храсти
и
премахване
на
дървести издънки;

обосновка
Дейността ще се реализира с доброволен труд

Ремонт
и 0.00 лв.възстановяване на
пешеходните алеи;

Дейността ще се реализира с помощта на местната
власт- община Ботевград

Извозване
на 0.00 лв.
отпадъците
до
регламентираното
сметище;

Дейността ще се реализира с помощта на местната
власт- община Ботевград

Изработване
на 0.00 лв.
дървени пейки;

Дейността ще се реализира с
труд на жители на селото.

Изработване
кошчета
отпадъци;

на 0.00 лв.
за

Дейността ще се реализира със средства на
сдружението за материали и доброволен труд на
жители на селото за изработването.

Изработване
компостери;

на 0.00 лв.

Дейността ще се реализира с
жители на селото.

дарение и доброволен

доброволен труд на

Подготовка терена 0.00 лв.
за монтирането на
детското
съоръжение
обособяване
на
терена и доставка
на пясък;

Дейността ще се реализира с
дарение на граждани

Доставка и монтаж 1774,00 лв.
на
детски
съоръжения
за
катерене
и
баланс- 2 бр.

За извършването на дейността ще бъде издадена
фактура от фирма, доставчик на услугата./ Избраното
съоръжение може да видите на следния линк:
http://www.impresia.net/bg/products/121/177/280/p706/

Доставка и монтаж 3096,00лв
на
комбиниран
фитнес уред
Доставка имонтаж 130.00лв.
на
информационно
табло;
Публичност
на 0.00 лв.
проектаОткриване
на
обектаОрганизиране на
фото изложба и
хепънинг по повод
Деня на Детето.
Общо :

5000.00 лв.

доброволен труд и

http://www.impresia.net/bg/products/121/177/279/p764/
За извършването на дейността ще бъде издадена
фактура от фирма доставчик на услугата.
http://www.impresia.net/bg/products/251/305/p1005/
Информационното табло ще бъде поставено, за да се
обявяват публичните събития, информации и
съобщения.
Дейносттта ще се реализира със средства , осигурени от
Сдружението.

