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Название на практиката
Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на

Фамилатлон в Горна Оряховица
Провежда се в Европейската седмица на
мобилността от 16 до 22 септември в един ден.
Иновации и отвореност за промени

добро управление се отнася?
Празникът
„ФАМИЛАТОН
в
Горна
Оряховица” е посветен на Седмицата на
мобилността 16-22 септември. Концептуално
формата се основава на три основни принципа:
Движение, Семейство, Екологичен начин на
живот. Организаторите целят в първия ден на
есента и Световен ден без автомобили семействата да излязат в парка, да се раздвижат
за тонус и добро настроение, както и да бъдат
участници
в
атрактивни
ателиета
на
екотематика с много награди, състезателни
игри и демонстрации от спортни клубове в
Горна Оряховица.
Подробно описание на практиката

Всяко семейство –участник, получава карта за
местата, в които са разположени ателиетата с
възможност за поставяне на печати. Печатите се
поставят при изпълнение на дадената задача в
ателието. Събралият всички печати участват в
томбола за награда. Картата за участие се получава
в ателие „Намери ни, научи се и спечели!”.
 ателие „Бъди екологичен” - предаване на
стари батерии и наличие на специален контейнер
за предаване на излязла от употреба електрическа
и електронна техника. Контейнерите бяха
осигурени от „Еко Варна” ЕАД, един от спонсорите
на празника.
 ателие „Да поиграем с Флашко” - игри от

Асоциация „Родители” и Националния център за
безопасен интернет. Децата имат възможност да
преминат през различни ситуации в мрежата и да се
запознаят с основните правила за безопасност в
интернет, с възможните решения и места, където
могат да получат подкрепа, ако попаднат на нещо
нередно.
 ателие „Пъстър свят” - участниците се учат
да правят животни от балони.
 ателие „Боди арт”- участниците рисуват с
безвредни бои.
 ателие „Нарисувай мечта” – деца и родители
заедно пресъздават посредством изобразителното
изкуство своята мечта. Рисунките се закачат в
импровизирана изложба на открито в парка.
 ателие „Тенис на маса”- деца и родители
заедно спортуват.
 ателие „Фантазия” участниците изработват
различни фигури от хартия, с които се създава
пъстра градина.
 ателие „Открий свободата на движението” ролери, тротинетки и въжен тролей със
специализирани инструктори от sportuvam.info.
Много състезания и флашмоб.

http://www.g-oryahovica.org/2011-11-27-00-09-48/2011-11-27-0010-45/560-2012-05-11-07-16-28.html
http://www.g-oryahovica.org/2011-11-27-00-09-48/2011-11-27-0010-45/910-2012-09-24-05-29-05.html

Доказателствен материал

http://www.g-oryahovica.org/2011-11-27-00-09-48/2011-11-27-0010-45/1961-2013-09-17-12-17-37.html
http://www.g-oryahovica.org/2011-11-27-00-09-48/2011-11-27-0010-45/1968--300----------.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1147346

Инициативата се осъществява от Община
Преки участници, партньори и

Горна Оряховица в партньорство с Асоциация

целеви групи

„Родители”,

Сдружение

„Младежка

толерантност”, Сдружение „Горнооряховски

младежки парламент”, спортни клубове и
художествени

състави

от

Община

Горна

Оряховица.
Целевата група са деца, младежи и техните
семейства.
 През 2012 г. по време на първото
издание бяха обхванати над 200 семейства, а
през 2013 г. около 300 семейства с различен
социален статус и етническа принедлежност.
 Повишен интерес на участниците към
активни спортни занимания;
 Повишена ангажираност на участниците
Постигнати резултати.

към опазване на околната среда, използвайки
алтернативни средства за придвижване,
щадящи природата;
 Повишена информираност и
ангажираност на участниците за местата и
начина на предаване на излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване и
батерии;
Използвайки

тематични

информационни

кампании да се мултиплицира получената
Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

информация от деца и родители до техните
приятели

и

обкръжения.

Сплотяване

на

семейството и поставянето му в нова ситуация,
чрез която всички научават нови неща за себе
си и попадат в нови ситуации изискващи
подкрепа и единомислие.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Повишена заинтересованост и активност към
спорта – индивидуално и за цялото семейство.
Повишена култура за опазване на околната
среда и за евентуалните щети от неправилно

изхвърляне на отпадъщи.
Получаване на знания за безопасно сърфиране в
интернет.
Работа в екип и съпричасност.

