Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Горна Оряховица

Община
Пламен Мадемов
Лице за контакт

Директор на Исторически музей-Горна Оряховица,

(длъжност, телефон, ел. поща)

087 9104 279, im_rahovec@abv.bg

Название на практиката

Проект BG161PO001/1.1-10/2010/031 „Мостове към
бъдещето”
09.08.2011 – 09.08.2013 г.

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на

Човешки права, културно разнообразие и социално
единство

добро управление се отнася?

Основната цел: да се използва местния специфичен
културен потенциал по нов и интересен начин за
обновление и развитие на общината и региона като
привлекателно

място

за

живот.

Проектните

дейности включват като участници в събитието
необхванати до момента от културния живот млади
хора, хора със специфични потребности и лица от
ромската
Подробно описание на
практиката

малцинствена

предоставят

възможности

общност,
за

нови

като
изяви

им
и

партньорство.
Специфични цели:


Да се привлекат млади хора, роми и хора със
специални потребности като участници в
културния живот на общността;



Да се даде възможност за изява на млади
творци;



Да

се

насърчи

комуникацията

и

партньорството между младите хора, хора от
различни етноси и групи от неравностойно

положение;


Да се провокират нови социални ефекти - на
сплотеност на общността и идентифициране
с населеното място;



Да се въведат нови практики за промотиране
на културния живот в общността.

https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B
D%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-

Доказателствен материал

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0/370210633015997?fref=ts

http://www.g-oryahovica.org/sudjuk.html

 Млади хора и млади семейства от общността
на възраст между 14 и 29 години

Преки участници, партньори и
целеви групи

 Лица със специални потребности;


Роми.



организирани 3 бр. иновативни културни
събития през 2012, 2013 и 2014 г;



значително увеличение на удовлетвореността
от културния живот в града – от 8 % (2010 г.)

Постигнати резултати.

до 49 % (2014 г.);


въведени

иновативни

способи

за

промотиране;


привлечени млади хора, роми и хора със
специални потребности като участници в
културния живот на общността

Сред въведените иновативни практики са: собствен
Считате ли че има елемент на

профил в социалната мрежа и на електронната

иновативност в тази

страница на общината; видеоклипове, изготвени с

практика?

кадри от събитието; видеодисплей, предаващ на

Моля, пояснете.

живо проявите от събитието; участие на роми и
хора със специални потребности.

Проведените иновативни културни събития успяха
да предизвикат сериозен интерес сред посочените
целеви групи. Привлечените роми и хора със
специални потребности показаха огромно желание
и ентусиазъм за участие в културните прояви. Също
Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и
изведени поуки

така демонстрираха, че могат успешно да се
интегрират

сред

останалите

участници.

Иновативните практики в промотирането успяха да
допринесат за постигането на една от основните
цели

–

привличане

Постигнатите

резултати

превръщането

на

на
дават

иновативното

млади

хора.

гаранция
събитие

за
в

традиционно за календара на публичните прояви в
духовната сфера на Община Горна Оряховица.

