Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община
Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)
Название на практиката
Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Елена Влаева – старши експерт отдел „Култура
и туризъм”, тел. 0887084284, ел. поща:
e.vlaeva@gabrovo.bg
„Приеми ме на село”
1 – 5 септември 2013
Устойчивост и дългосрочна ориентация
Човешки права, културно разнообразие и
социално единство
Подбрани по един единствен критерий –
желание за участие, дванадесет „внучета
назаем“ на възраст между 16 и 25 години, бяха
настанени от 1-ви до 5-ти септември 2013 г. в
пет къщи в габровското село Новаковци при
приемни баби и дядовци „под наем“. Истинско
предизвикателство за „внучетата назаем” бе да
се научат на традиционните домашни дейности,
запазени и до днес в селския бит - косене на

Подробно описание на практиката

трева, прекопаване на лозе, бране на царевица,
вадене на картофи, водене на добитъка на паша,
доене на кози, приготвяне на сирене от
саморъчно издоено мляко, носене на вода с
менци, цепене на дърва за огрев, приготвянето
на домашна храна от екологични продукти и др.
НЧ „Просвета-1931” - с. Новаковци също
активно се включи в инициативата, като вече
утвърдена територия на българската духовност,
традиция, фолклор, обичаи и култура. В

етнографския музей „внучетата назаем” имаха
възможността да се докоснат до нашите корени,
да получат знания за българското село, да
предадат живот на експонатите, като се опитаха
да предат с вретено и тъкат на домашен стан.
Заедно с групата за автентичен фолклор към
читалището те заучаваха и пееха народни
песни. От своя страна „бабите и дядовците под
наем” също усвояваха уменията на своите
„внучета”. Учеха се на съвременна
комуникация - работа на компютър, създаване
на скайп и фейсбук, запознаха се с новото
изкуство на бийтбокса, брейка и др. Всяка
вечер се провеждаха репетиции на групата за
автентичен фолклор при читалището и
„внучетата назаем”. Заедно те сътвориха песен,
включваща фолклорни мотиви и бийтбокс.
За да запаметят неповторимата атмосфера и да
се опитат да заразят с нея и други села с идеята,
организаторите заснеха всичко във филм, чиято
премиера се състоя на 26 септември 2013 г. в
зала „Възраждане”, Община Габрово.
Филмът получи награда «Иновативен
туристически продукт» в рамките на десетото
издание на Международния филмов фестивал
«На източния бряг на Европа», Велико
Търново, 2014 година
Доказателствен материал

http://vbox7.com/play:5ff7c17f2e
https://www.facebook.com/Priemimenaselo?fref=ts
и приложен диск «Приеми ме на село»

Преки участници, партньори и
целеви групи

12 младежи доброволци, жителите на село
Новаковци, Общински съвет по наркотични
вещества, Център за обществена подкрепа,

отдел «Култура и туризъм» при Община
Габрово
Привличане на повече млади хора към целите и
идеите на доброволчеството
Привличане към идеите на доброволчеството на
жителите на малки населени места
Обмяна на опит, традиции и ценности между
поколенията
Съхраняване на традициите, ценностите и
обичаите, характерни за българското село
Постигнати резултати.

Възпитание на младите хора в труд и уважение
към труда
Създаване на възможност за алтернативни
дейности на младите хора и оползотворяване на
свободното им време
Създаване на модел на „Приемно село” в
България
Заостряне на общественото внимание към
демографските проблеми, свързани с
обезлюдяване на селските райони;

Считате ли че има елемент на

Практиката е единствена по рада си и за пръв

иновативност в тази практика?

път е приложена в село Новаковци, Община

Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Габрово, по проект на Община Габрово.
«Приеми ме на село» предизвика огромен
медиен интерес и получи изключително добър
отзвук в публичното пространство. Това дава
увереност на организаторите, че са намерили
правилния подход и успешния модел за
реализация на един различен, иновативен
културно - социален и образователен продукт,
който трябва трайно да заеме своето място в
обществения живот не само на територията на
Община Габрово, но и на цялата страна. Ето
защо предстои изпълнението на проект
«Приеми ме на село – създаване на мрежа от
приемни села в България». Неговите основни

цели са:
1. Разширяване
обхвата
на
инициативата „Приеми ме на село“ и
привличане на нови села и млади
хора към идеята за съхраняване на
българското културното наследство.
2. Разработване на Споразумение за
сътрудничество
между
селата,
включващи се в Мрежата от
Приемни села в България през 2014
г.
и
Община
Габрово
–
Споразумението ще е с отворен
характер и към него ще могат да се
присъединяват в бъдеще и други села
от страната.
3. Предаване
на
традициите,
ценностите и обичаите, характерни
за българското село, чрез включване
на млади хора в дейности, свързани с
проучване на терен, документиране
на местни традиции и обичаи,
усвояване на занаяти и пресъздаване
на местни фолклорни обичаи;
4. Насърчаване
на
общуването,
подпомагане опознаването между
поколенията и стимулиране на
толерантност,
разбирателство,
взаимодействие и диалог между тях;
5. Представяне и популяризиране на
местното културното наследство чрез
издаване на книжка и представяне на
резултатите
от
проекта
на
заключително събитие.
6. Популяризиране
на
културното
наследство и придобитите нови
знания и умения от участниците и
достигане
до
широката
общественост.

