
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2016 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

Договор РД-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Зелените патрули на библиотеката“ е реализиран от Библиотека при НЧ 

„Развитие - 1893“, град Белоградчик в партньорство със Сдружение „Активно 

общество“ – град Видин  

Основната цел на проекта бе да засили чуствителността на местната общност в 

Белоградчик към опазването на околната среда и да повиши мотивацията за 

усточивото използване на природните ресурси и съхраняване баланса между човека и 

природата. 

Целева група на проекта са децата и младите хора от град Белоградчик. Двадесет от 

тях на възраст от 14 до 19 години бяха включени в специално обучение и се превърнаха 

в „Зелените патрули“ на нашия град.  

Проектът бе насочен към цялата общественост на община Белоградчик, като се създаде 

възможност чрез сайтът и мобилното приложение да се подават сигнали и да се 

реагира при наличието нередности или нарушения, свързани с опазването на околната 

среда и природните ценности, с които разполагаме. 

Проектът бе насочен и към всички туристи, които посещават целогодишно 

Белоградчик,  част от  които замърсяват природата и се отнасят безотговорно.  

 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено 

 Общо 20 младежи на възраст от 14 до 19 години от община Белоградчик, бяха 

включени в цикъл  три еднодневни обучения. В резултат на това те повишиха своите 

знания и умения свързани с осигуряване и поддържане на обществения ред и опазване 

на околната среда. Изградиха нови социални и граждански компетенции и бяха силно 

мотивирани за създаване и участие в „Зелени патрули- Белоградчик”. Създаден бе 

атрактивен и удобен за използване сайт и мобилно приложение към него – механизъм 

за подаване на сигнали и достигането им до отговорните институции със съдействието 

на доброволци и служители на библиотеката. 

 

Организирана  бе информационна среща, на която бяха поканени всички институции, 

имащи отношения към проблема, пред които бе представен изработения сайт и 

мобилно приложение. Бяха  изработени и разлепени плакати на всички ключови места 

в Община Белоградчик. В местата за настаняване и за хранене, както и в различните 



институции бяха  предоставени брошури, обясняващи същността на мобилното 

приложение. 

 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

 Повишени знанията и уменията на 20 младежи по въпроси свързани с 

осигуряване и поддържане на обществения ред, поддържане на чистотата, 

опазване на околната среда; 

 Повишена бе мотивацията на младите хора и  бяха създадени на „Зелени 

патрули- Белоградчик“ 

 Изградени социални и граждански компетенции в младите доброволци; 

 Създаден атрактивен и удобен за използване сайт и мобилно приложение към него – 
реален механизъм за подаване на сигнали и достигането им до отговорните институции 
със съдействието на доброволци и служители. - http://www.chitalishte-
belogradchik.com/ 
 

 Популяризиран интернет сайт и мобилно приложение за сигнали. 
 

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

В резултат на реализирането на проекта библиотеката повиши своя капацитет и се  

утвърди, като институция подкрепяща гражданите при решаването на проблеми, 

значими за тях. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате)  

Нашият партньор разполага с ценен опит и качествени експерти, които ще ни 

подкрепят при реализирането на бъдещи инициативи.  

 

 

 

 

 

                                                           
i Резюмето на проекта не бива да надвишава 1,5 страници и се изпраща само в електронен 

формат на projects@glbulgaria.net  
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