Местен Дневен Ред 21 –
Устойчива София (18)
ИЗГРАЖДАНЕ НА
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА
ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА
С УВРЕЖДАНИЯ
Район Младост, София
Цел на проекта
Да се изгради паркова среда и да се
създадат условия за съвместни
игри и отдих на деца от различни
възрасти, подходящи както за
здрави така и за деца с физически
увреждания.
Проектът се изгражда
през юбилейната 10 годишнина
от създаването на Първият клуб
"София1-Основател", чрез който
организацията
Soroptimist
Intenational навлезе в България.
АУРЕ подкрепи проекта
и оказа съдействие във всичките
му фази на проучване, одобряване
и изпълнение.
Партньорите се водеха от идеята за
създаване
на
достъпна
архитектурна среда за всички,
което е материален израз на
грижата на обществото към хората
с увреждания. Техните проблеми
са предмет на специално внимание
на международно ниво и основен
приоритет през 2003 година .
Поставени
резултати

цели

и

очаквани

Основният замисъл е да се
намалява социалната изолация на
децата
с увреждания, като се
приобщават за игри и забавления в
общи детски площадки, а не
изолирано
в
специализирани
заведения.
• Клуб "София1" избра да
работи върху проект, който да
има траен ефект и възможност
за повтаряемост на много
места, както в кварталите на
София, така и в цяла България
• С тази идея инициаторите
отговарят на приоритетните
теми
на
Европейската
федерация
Сороптимист,
насочени към децата и младите
хора и към интегриране на
хората
в
неравностойно
положение.
• Площадката е избрана да се
изгражда в зона на столицата, с
наименование
"Екозона

Столична
Община

•

София-Изток",
която
се
планира като пилотен проект и
Модел за устойчиво развитие.
Реализацията
на
проекта
следва да има значителен
екологичен,
здравен
и
социален ефект.

Задачи и дейности:
• Да се създададе партньорство
и се осигури подкрепа от
местната
административна
власт на столичен район
• Да се определи подходяща
територия
/общинска
собственост, неизградена, с
възможност за опазване/
• Да се благоустрои и озелени
общински терен в застроена
жилищна среда и се създаде
цветен и весел оазиз за игри и
развлечения на деца.
• Да се изготви идеен и работен
паркоустройствен проект и се
съгласува с инстанции.
• Да се използват съвременни
материали
и
дизайн,
съобразени с изискванията на
детското общуване.
• Да
се
изберат
детски
съоръжения, в т.ч. подходящи
и за деца с увреждания
• Да се изготви количествена и
сметна
документация и етапност на
изпълнение
• Да се съгласува и приема
проекта от членовете на клуба
и
от
районната
администрация.
• Да се избере и сключи
договор с изпълнителска
фирма.
• Да се определи и изпълни
етап от площадката, според
събраните средства
• Да се осигури опазване/охрана
на изградените съоръжения
• Да се търсят средства за
финаниране с цел цялостно
изграждане на площадката в
перспектива
• Да
се
разпространи
информация за специфичните
особености
на
детската
площадка и възможността за
ползване от всички желаещи.
Етапи на изпълнение
Проектът беше разработен и
започнат в периода 2001 - 2002
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година. Клуб “София 1” установи
контакт с административното
ръководство на район “Младост”.
Беше анализирана информация за
текущите
реституционни
процедури
и
инвестиционни
намерения върху незастроените
пространства, направени огледи на
подходящи
площадки,
задължително
общинска
собственост.
Избраният терен
представляваше
открита
неблагоустроена ливада пред 10етажен
жил
блок
321-А.
Допълнително основание за избора
се оказа и заявеното желание от
собственика
на
изградените
магазини в партерния етаж да се
грижи за съхраняване на детските
съоръжения.
Проектът
беше изготвен на
български и англииски език,
чертежите бяха допълнени с
цветни илюстрации на детските
съоръжения, снимков материал и
стойности.
Проектът обхваща цялостното
благоустроявяне на предблоковото
пространство, според изискванията
на градоустройственото планиране,
но е разработен за етапно
изпълнение,
което
дава
възможност строителството да е
съобразено
с
финансовите
постъпления от
дарителите и
общината.
Обектът е ситуиран на площ от 650
м2 южно от блок 321-А в жк
“Младост”
III
в
свободен
неблагоустроен терен, в близост до
един от главните булеварди на
района "Свето Преображение".
Изграждането му цели да завърши
архитектурно-пространственото
оформление на групата от детски и
учебни заведения в съседство, в
терените на които вече е изградена
благоприятна паркова среда.
Приземният етаж на блок 321-А е
оформен вече като търговски
център с квартално значение.
Планираната
в
съседство
площадката за игра на децата
следва да допълни функционално
пространството.
Целта е да се създаде приятна
обстановка за прекарване на
голяма част от свободното време,
като едновременно се съчетават
търговското
обслужване
и
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общественото хранене с пасивния
и активния отдих и на родители и
на посетители.
Обзавеждане и съоръжения
Самата площадка е съобразена със
съвременните изисквания за детско
общуване.
Композицията
предполага множество игри с над
15 съоръжения. Част от тях са
предназначени за деца с проблеми
във физическото си развитие.
Целта е децата да се интегрират
независимо от проблемите, които
имат.
Ергономията
на
всички
съоръжения е
съобразена
с
изискванията
за
безопасност.
Качествата
на
предлаганите
материали отговарят на ISSO 2000.
За основен материал е предложен
стъклопласт, носещите части са
стоманени тръби с прахово
боядисване. Предвидено е да се
ползват и употребявани дървени
съоръжения, след ремонт и
освежаване.
Избраните
настилки
са
природосъобразни, предимно мит
речен филц и пясъчници, които са
достатъчно безопасни за децата.
Осигурена е възможност детките
кътове на площадката да се
изграждат поетапно.
На
първият етап събраните
средства осигуриха изграждането
на настилките, 2 съоръжения,
които могат да се ползват и от
физически увредени деца и
реконструкция на съществуващи
детски пързалки, люлки и пейки.
Останалите средства за пълното
изграждане на детската площадка
се очаква да бъдат набавени от
други финансови източници.
Координацията на проекта се
извършваше от членовете на клуб
"София1", г-жа Емилия Примерова
и арх.Йонка Маринова.
Идейната фаза беше изготвена от
ландшафтен арх. Борис Борисов,
фирма "БОРО”.
Стойност и реализация
За
цялото
предблоково
пространство, според цените на
съоръженията, предложени от
фирма "Боро", стойността на
обекта при обща площ 650 м2 и 15
детски съоръжения е около 30000
евро, в това число:

Столична
Община
за настилки – 3300 евро/ , за
озеленяване – 550 евро, детските
съоръжения и композиции варират
от 130 до 2500 евро. Стойността на
всеки от 8-те подобекта е посочена
на проекта.
По
инициатива
на
административното ръководство на
СО,
район
"Младост", бяха
предоставени безплатно детски
метални
съоръжения,
които
попадаха в реституирани имоти.
Детската площадка се изпълняваше
основно като дарение от клуб
"София 1" на неправителствената
международна
организация
"Soroptimist International", както и с
подкрепата на клубове страната и
от други страни-членки и със
съдействието на район “Младост”
и Агенцията ”Екорегиони”.
В строителството участваха с
доброволен труд и членове на клуб
София 1.
Първият етап от реализацията на
детската площадка беше завършен
и официално открит през м.май
2002 година .
Събитието беше определено от
датата на честването на 10 години
от създаването на първият клуб
“София-Основател”
на
международната
организация
Сороптимист.
Автор и дарител
Международна
женска
организация
Soroptimist International
Клуб София1 –основател България
с президент Емилия Примерова
Kлуб Kingston Upon Themes,
Англия
Клубове на Сороптимист от
България, от Франция.
Местоположение
Проектът продължава да се
реализира на нова площадка срещу
сградата
на
районната
администрация
“Младост”
в
ж.к.”Младост 3”
Координатор на проекта
арх.
Йонка
Маринова
координатор програми и проекти
тел/факс 745021
asde@online.bg
www.asde-bg.org
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