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„Достъпна градска среда за Триадица“, 

финансиран от 
Европейски корпус за солидарност към Еразъм+





През 2020 г. петима младежи със сходни интереси към 
доброволчеството, младежката работа и достъпната градска 
среда кандидатствахме и спечелихме проект по програмата 
„Европейски корпус за солидарност“ към Еразъм +, 
учредявайки неформална младежка група „Достъпна градска 
среда за Триадица“. Нашата идея се състоеше в това да дадем 
своя принос в реализирането на практика на „Стратегията за 
достъпност за всички“ на Столичен общински съвет, приета 
през 2017 г., и по-конкретно да подпомогнем в това хората с 
двигателни затруднения да бъдат пълноценно включени в 
живота на своя град, чрез осигуряването на независим достъп 
до различни публични места, в социализирането им чрез 
спортни дейности и чрез взаимодействие с институциите, 
за да постигнем дългосрочно устойчивост на постигнатите 
резултати. 

Поради особената активност на район „Триадица“ в 
осигуряването на тази среда решихме да реализираме проекта 
в рамките на неговата територия, за да може да постигнем 
максимални резултати с отпуснатото ни финансиране. 

В рамките на проекта заложихме да работим с различни 
институции и граждански организации, да организираме 
спортен празник за хората с увреждания и като финална и 
устойчива цел да адаптираме определено съоръжение за 
достъпност, съобразени с попълнена от жителите на района 
анкета за проблемите в района.



В рамките на проекта успяхме да проведем срещи с 
ръководството на район „Триадица“, с представители на „Българската 
параолимпийска асоциация“, спортен клуб на хората с увреждания 
„Орел“, Българската федерация по петанк с председателя на Агенция 
за хората с увреждания, с представители на „Теленор“. 

По време на срещата с кмета на район „Триадица“ 
идентифицирахме проблема с липсата на достъпност на четирите 
читалища на територията на района, въпрос който поставихме и на 
последващата среща с Агенцията за хора с увреждания.

Среща с експертите по градоустройство на Триадица



Среща с председателя на „Българската параолимпийска асоциация“ г-н Илия Лалов

Среща с кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов



По време на срещите установихме, че усилията на 
една неформална младежка група могат в голяма степен да 
повлияят за подобряване на положението на статуквото за 
хората с двигателни проблеми. На база на срещата в Агенцията 
за хората с увреждания“, се запознахме с възможността 
съоръженията за достъпност на читалищата в района да бъдат 
безвъзмездно финансирани от Агенцията, като предоставихме 
тази информация на района. Директорът на агенцията ни 
запозна с проблема за достъпност на входа на Южния парк 
откъм ул. „Луи Айер“, който затруднява хората с двигателни 
проблеми и затруднява майките с колички. 

След преценка на нашия екип и проведени принципни 
разговори с ръководството на района преценихме, че 
подобряването на достъпността на тази пешеходна пътека 
би повлияло благоприятно за много хора и би създало 
дългосрочна и устойчива промяна предвид одобреното ни 
финансиране.

Среща с председателя на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски



През есенните месеци проведохме спортно събитие 
в подкрепа на хората с увреждания, на което присъстваха 
десетки млади хора и представители на спортната организация 
за хората с увреждания „Орел“, както и няколко шампиони-
параолимпийци.

В резултат на събитието създадохме добра база за 
развитие на постоянен годишен календар  за спортни дейности 
на хората с увреждания в района.



Поради интерес от доброволческата общност в България 
проектът ни беше номиниран в категория „Организации“ за 
годишните награди за доброволчество на Timeheroes, както 
и поради характера на дейностите ни станахме член на 
Европейската харта за пътна безопасност на ЕК.





След осъществения анализ и по предложение на 
ръководството на Агенцията за хора с увреждания решихме 
да осъществим освежаващ ремонт на пешеходната пътека 
зад църквата “Св. Стефан” в Южния парк, и по-точно на тази 
пътека, водеща към входа на парка откъм ул. “Луи Айер”, като 
финансирането беше изцяло поето от проекта ни.

Корекцията на пътеката позволи да освежим настилката, 
да намалим наклона и да направим пътеката, подходяща 
за всички посетители на парка и особено за тези с детски и 
инвалидни колички.

ПРЕДИ

СЛЕД



На база осъществения проект и създадените ценни 
партньорства, смятаме да превърнем НМГ „Достъпна градска 
среда за Триадица“ в постоянно действаща неправителствена 
организация, наречена „Достъпна градска среда“ и да работим 
активно с местните общности за постигането на такава 
публична среда, в която всички граждани са равно третирани.




