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Въведение
Пловдив, мястото което трябва да посетиш

След Берлин и Лисабон изглежда като че ли Пловдив е новият най-популярен град, който европейците посещават
в търсене на перфектната смесица от модерна и древна култури, уникални архитектура и кулинарни
преживявания. Пловдив ще ви очарова и с невeроятните си хора, разхождащи се по неговите спокойни, но в
същото време оживени улици по всяко време на деня и нощта.

Но, ако се разходите извън градския център, средата рязко се променя. Достъпните и оживени централни улици
скоро се превръщат в огромни булеварди без никакво място за почивка или сенчица, но за сметка на това с
разбити тротоари, преливащи кофи за боклук, улици без осветление: места, на които жените се чувстват по-малко
комфортно и по-малко на място в общественото пространство, отколкото мъжете.

Български фонд за жените и Womenability решиха да вземат нещата в свои ръце и се възползваха от
възможността, дадена им от Пловдив 2019, да гарантират, че градът на утрешния ден ще отговаря на нуждите и
желанията на жените, не само в центъра си, но и в предградията.

Настоящият анализ базиран на включено наблюдение ще послужи като насоки и вдъхновение за артистите,
избрани да създадат артистични намеси по проекта “Усещане за град“, които да подобрят условията на живот за
жителите на два по-периферни квартала на града, Прослав и Тракия, и по-конкретно за жените, децата,
възрастните хора и други уязвими групи.

Първият анализ се фокусира върху района на Прослав, разположен в югозападната част на град Пловдив, и е
базиран върху изследователски разходки, проведени през юни 2018.

Разходките и анализът са осъществени по проекта на Български фонд за жените „Усещане за 

град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“, който е част от програмата на Пловдив –

Европейска столица на културата 2019. Партньори: Womenability, фондация „Джендър 

алтернативи“ и сдружение „Консултантско бюро - Напредък 7“
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Относно разходките

ОЦЕНКИ ПО ТЕМИТЕ

TOPIC EVALUATIONУчастниците даваха оценки по всяка тема по 

скалата от 1 до 5. По-подробното оценяване по 

категории е представено на следващите страници.

81 %

19 %

52 %

15 %

3 %

36-35 г.

26-35 г.

18-25 г.

Двете разходки в Прослав са организирани от Български фонд за жените и местните партньори фондация „Джендър

алтернативи“ и сдружение „Консултантско бюро - Напредък 7". Резултатите от разходките: 47 участници и 35 изцяло

попълнени въпросника. Една от двете разходки беше предназначена само за жени. Спирахме на различни места по

маршрута, за да могат участниците да оценят видяното и да дадат обратна връзка.

Относно участниците:

12 % 7-13 г.

18 % 13-17 г.
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Специални благодарности на всички участници, които 
попълниха специализираните въпросници и дадоха своя 
принос

*Участниците използваха основно тези 

три думи, за да опишат Пловдив.
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В района на Прослав, Пловдив

Те харесват птичите
песни, тишината на
природата и детския
смях. Но не
харесват да чуват
шума от строителни
площадки, трафик,
псуващи хора и
силна музика през
нощта.

Много харесват мириса на
цветя, върбови дървета и
барбекю. Но не харесват
мириса на отворени
контейнери за боклук по
улиците и на замърсения
въздух.

На всички им харесва вкусът на
свободнорастящите череши,
чистият въздух и прясното кафе.
Но не харесват цигарения дим,
храната в столовата и вредните
бързи храни, които се продават по
улиците.

Най-много обичат 
да докосват цветя 
и черешови 
дръвчета. Но 
много от тях считат  
лошото състояние 
на тротоарите и 
паважа за 
изключително 
опасни, и също 
така мразят да 
ходят по 
животински 
фъшкии.

На участниците им харесва да виждат
природа (зелени площи, дървета,
градини), животни (щъркели, котки) и
активни хора (в зоните за почивка и
детските площадки) по улиците. Но не
обичат да виждат боклука, разбитите
тротоари и пътища, старите сгради в
лошо състояние.
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МОБИЛНОСТ И 

ТРАНСПОРТ 

Тъй като жените и мъжете имат различни навици 
за придвижване и поради това – различни нужди, ние 
попитахме участниците в нашите разходки колко 
често използват различните форми на транспорт 
и какво мотивира избора им. Попитахме ги и какви 
са желанията им от гледна точка на мобилност, за 

да може властите да се фокусират върху 
подобряване на инфраструктурата и в полза на 

жените

ПРЕДЛОЖЕНИ ПОДОБРЕНИЯ

 Да се ремонтират пътните и тротоарни 
настилки (да се поставят и рампи за хора с 
увреждания)

 Да се изградят велоалеи (и велостойки)

 Да се подобри пътната сигнализация (по-добри 
пешеходни пътеки, добавяне на пътни карти)

 Да се подобри мрежата на градския транспорт 
в района (както през деня, така и през нощта)

KEEP IN TOUCH

PHOTO
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https://www.instagram.com/womenability/
https://www.instagram.com/womenability/
https://www.linkedin.com/company/womenability
https://www.linkedin.com/company/womenability
https://www.youtube.com/channel/UC3jUuRSKdh5C15maQEclDQA
https://www.youtube.com/channel/UC3jUuRSKdh5C15maQEclDQA
https://twitter.com/womenability
https://twitter.com/womenability
https://www.facebook.com/womenability
https://www.facebook.com/womenability


Честота на използване и желания относно 
различните форми на придвижване

НОСЕЩО ЩАСТИЕ, НО ЛИПСВА ИНФРАСТРУКТУРА. Колоезденето се

разглежда като забавен начин на транспорт, повечето харесват настоящата мрежа

от велоалеи, но тя трябва да бъде разширена, по-добре свързана и поддържана.

УДОБНО, НО САМО ПРЕЗ ДЕНЯ. Автобусите вършат работа през деня, но тази

транспортна услуга сякаш спира в 9 вечерта, което е изключително неудобно за

жителите на Прослав. Някои участници отбелязаха и нуждата от подобряване на

самите автобуси (слагане на климатици), както и на организацията на градския

транспорт .

ДОБРЕ СВЪРЗАНА МРЕЖА, НО ПРЕТЪПКАНИ ВЛАКОВЕ. 69% използват

влаковете често или много често. Влаковете са удобни, ако има гара в близост,

добре свързани, но са прекалено претъпкани.

УДОБНО, НО ОПАСНО. Карането на автомобил се разглежда като удобна

форма на транспорт, тъй като все още може да се паркира навсякъде. Но

респондентите посочват много недостатъци: натоварен трафик, дупки по пътищата,

повредени сфетофари и улично осветление, липса на улични знаци, липса на

паркинги и опасни шофьори по пътищата. 60% биха искали да карат по-малко.

Желание +/-Форма Честота +/++

64%

40%

36%

20%

БЪРЗО, НО СКЪПО. Респондентите използват таксита защото те са много

удобни. Но не винаги е лесно да намериш такси на улицата, а и излизат доста

скъпо, тъй като Прослав е далеч от центъра. Няколко души отбелязаха, че не се

чувстват в безопасност, когато взимат такси, защото повечето шофьори са мъже.

0 %

25%

УСПОКОЯВАЩО. За мнозинството респонденти най-често използваната форма на

придвижване е ходенето пеша. Преминаването между зелените площи е приятно и

удобно (особено за кратки разстояния). Но също така може да е опасно, тъй като

повечето пешеходци се сблъскват с лошо планирани тротоари, разбити настилки,

лошо улично осветление през нощта и липсващи пешеходни пътеки.

1%

84% харесват 

навесите на 

спирките 

МАЛКО НА БРОЙ И ОПАСНИ. Само няколко души 

използват скутери в Прослав, тъй като пътищата са 

прекалено разбити.



WOMENABILITY #MUMBAI DATA FOR WWW.WOMENABILITY.ORG 

„Налага ни се да ходим по 

пътя защото настилките 

на тротоарите са ужасно 

разбити и недостъпни.“



Относно градските знаци

52 % от респондентите не са доволни
от картите в своя град. Те споделят, че
карти или липсват, или тези, които ги има,
като на автобусните спирки, са покрити с
графити .

70 % смятат, че уличните знаци
липсват или са недостатъчно. Според тях
улични знаци трябва да има навсякъде и
те да бъдат на кирилица.

60 % казват, че велоалеите в някои

райони са чисто нови, но искат по-голям
брой от тях!

80 % НЕ харесват рекламите из

града.

63 % смятат, че няма достатъчно

улични лампи. Някои жители искат
осветителната система да бъде в по-
добро състояние.

В същото време, респондентите отбелязват, 

че много малко улици носят имена на жени, 

с изключение на Мария Луиза, Олга 

Скобелева, Мари Кюри и Райна Княгиня.

60 % са доволни от имената на

улиците в града; споделен съвет –
табелите да са транслитерирани/
преведени за чужденците.
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СЕМЕЙСТВО И 

ЛЮБОВ

ПРЕДЛОЖЕНИ ПОДОБРЕНИЯ

 Да се сложат пейки (особено за 
възрастните хора и бременните/кърмещи 
жени)

 Да се ремонтира паважа (особено за 
детски колички, възрастните хора, жените 
на токчета…)

 Да се осигурят безплатни обществени 
тоалетни в града

 Да се направи града по-достъпен за хора 
с увреждания и за родители с детски 
колички (да се добавят рампи)

 Да се преподава толерантност към 
сексуалната ориентация

Ние вярваме, че колкото по-гостоприемно, 
привлекателно и приобщаващо е общественото 

пространство, толкова повече жените ще 
бъдат в безопасност в него. Тази част се 

фокусира върху ежедневния живот на жените в 
общественото пространство. 

PHOTO
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91 % са доволни от съществуващите съоръжения за деца,

но все пак смятат, че липсват достатъчно открити пространства
и паркове, в които децата да си играят в безопасност.
Малкото съществуващи не са достатъчно добре поддържани, а
и има нужда броят им да се повиши.

54 % смятат, че средата не е добра за възрастни хора,

основно заради лошите условия за ходене; не е безопасно
за възрастните хора да се придвижват заради неравните и
разбити тротоари.

55 % смятат, че няма безопасни места където

жените да преобличат бебетата си и/или да кърмят.
Казвaт, че в града няма специални съоръжения за
това.

Трудно е да се придвижва 

човек заради 

неподдържаните 

тротоари и липсващите 

пешеходни пътеки.

70 % от респондентите смятат, че градът

не отговаря на нуждите на родители с деца.
Отбелязват, че заради разбитите тротоари е трудно
да се придвижваш с деца, особено с количка.

*Някои респонденти отговориха с „Неприложимо“ за тези въпроси 

32 % oт респондентите смятат, че градската среда е 

благоприятна за бременните жени. Общественият 

транспорт и подлезите 

са недостъпни за колички, 

настилките са неравни, 

колите паркират на 

тротоарите.

Със семейството*
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#WOMENABILITYPLOVID                                                        >>PROSLAV<<                                       

www.bgfundforwomen.org

„Занемарени детски площадки“



Любов на улицата 

от респондентите се чувстват в безопасност да се държат за ръце по
улиците навсякъде в публичното пространство. Някои респонденти
споменаха, че гей двойките обче не се държат за ръце.

смятат, че има достъп до контрацептиви в общественото
пространство, но само в аптеки или супермаркети (не отвън, на
улицата).

от жените-респонденти се чувстват удобно да носят каквото си
поискат. Някои споменават за трудностите да ходиш на висок ток,
както и за вербален тормоз, когато носят поли или рокли.

от респондентите обясняват, че целуването на обществено място е
винаги възможно, но не и за гей двойки.

96 %

96 %

80 %

92 %

58 %
Не се чувствам в 

безопасност, когато нося 

поли/рокли. Тормозили са ме 

вербално.

смятат, че е възможно да изразяваш сексуалната си ориентация, но
само ако си хетеросексуален, не и ако си хомосексуален, тъй като
много хора все още не одобряват подобни отношения, а някои дори
се скандализират.

Нося каквото си поискам, но 

понякога на цената на 

грозни подсвирквания.
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СИГУРНОСТ

Сигурността е основният проблем, пред който са
изправени жените в общественото пространство. Дали от 
предходен личен опит или непосредствено възприятие на 

мястото, липсата на сигурност променя тяхното усещане 
и собственост върху публичното пространство и правото 
им на улиците. В този раздел ще видим какво кара жените 

да се чувстват несигурни в публичното пространство и как 
можем да го подобрим. 

PHOTO

ПРЕДЛОЖЕНИ ПОДОБРЕНИЯ

Да се увеличи полицейското присъствие и
нощното улично осветление 

Да се повиши информираността сред 
младите мъже какво представлява тормоз, за 
да не го упражняват 

Да се засилят връзките в самата общност, 
за да може хората да са по-склони да си 
помагат един на друг
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Тормоз на улицата

Физическият тормоз ежегодно е част живота на 41% от
жените. Най-вече се случва в претъпкания обществен
транспорт: автобуси, тролеи.

НИКОГАСЕДМИЧНО МЕСЕЧНО ГОДИШНО
Легенда 

честота 

45% казват, че са били свидетели или жертви на 
насилие в общественото пространство или в училище.

от жените-респонденти биха 

докладвали в полицията ако са 

жертви на тормоз или нападение на 

улицата.

74%

Преди 5 години един мъж ме 

нападна във влака. Уплаших се, 

наоколо нямаше никой да ми 

помогне. Отблъснах го.

Повече от половината от жените респонденти са
жертва на вербално насилие (подсвирквания,
подвиквания, викове и т.н.) ежемесечно. Основно се
случва по улиците (от страна шофьори) или в
училищата. Повечето жени не обръщат внимание.

33% вече са били проследявани поне веднъж в живота
си. Обикновено това се случва докато се прибират към
къщи или в градския транспорт.

Един мъж ме хвана за дупето в

градския транспорт.

Някои от най-лошите им 

преживявания…

3% 30%

17% 28% 55%

7 % 60%34%

34% 13%30%

67%

Докато карах колата, друг шофьор ме избута

извън платното. Спрях на една бензиностанция.

Той също спря и стана физически агресивен.

Намесиха се други хора.

61%7% 28%

Средно само на 21% от жените 

би им било помогнато в 

ситуация на агресивно 

поведение.

39 % от респондентите казват, че са били свидетели на
насилие срещу бездомни жени по улиците.

23%

4%

HELP



Как жените могат да се насладят на града си 
в най-голяма степен? Как да се осигури достъп 
до спорт, природа, социални места и т.н.? Как 

могат властите да създадат по-
привлекателно градско обществено 

пространство за жените, за да извлекат те 
максимума от своя град?

ДЕЙНОСТИ 

PHOTO
ПРЕДЛОЖЕНИ ПОДОБРЕНИЯ

 Да се работи за по-чист град 
(прекалено много боклук и 
животински фекалии) 

 Да се създадат спортни 
съоръжения на открито, съобразени 
с нуждите на жените (с повече фокус 
върху кардио или фитнес)

 Да се организират повече културни 
събития /дейности 

 Да има повече артистични графити

 Да се осигурят безплатни 
обществени тоалетни в района

 Да се организира конкурс за най-
красива частна градина
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Забавления в града

обичат да прекарват време както в града
си, така и в собствения си квартал.
Лесно намират места за социализиране
в парковете или в кафенетата.

90 %
смятат, че в Прослав има достатъчно
магазини. Но продуктите, коитo
предлагат могат да са по-разнообразни.

74 %

61 %
заявяват, че има добри арт структури, 
но най-вече в центъра, не и в Прослав.

53 %
са доволни от местните обществени
услуги, особено от местната библиотека
и болница.

от респондентите харесват наличието на
природа в града си, но имат чувството, че
зелените площи трябва да се поддържат по-
добре.

81%

64 %
смятат, че има достъп до спортни съоръжения
(но все пак би могъл да е повече). Някои
отбелязват, че съоръженията са само за мъже
и се фокусират единствено върху сила.

52%
от респондентите смятат, че има някаква
форма на полова дискриминация сред
уличните работници, тъй като само жени
чистят и само мъже извършват строителни
дейности.

Повече изкуство и събития, 

така че да можем да се 

събираме заедно.
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За чист град 

от респондентите смятат, че няма достатъчно 
кошчета за боклук или че те преливат.

70 %

64 %
се оплакват, че бездомните животни в града са 
многобройни и че собствениците на кучета не 
почистват след домашните си любимци („ужас!“).

не харесват да виждат пикаещи на публични
места хора. Участниците обясниха, че това се
случва поради пълната липса на обществени
тоалетни в района.

91%

не харесват настоящите графити,
тъй като те често промотират
хомофобски или други послания
на омраза. Хората искат да
виждат по-артистични графити в
квартала си.

53%
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„Няма достатъчен брой 

кофи за боклук, а наличните 

преливат.”

„Централните райони са 

много чисти, но 

предградията са 

пренебрегвани.”



Относно мъжете

56%
Смятат, че има полова 

дискриминация в 

общественото 

пространство.

88% Разбират по-добре

как жените се чувстват 

в общественото 

пространство.

25% Ще променят 

поведението си след 

разходката.

PHOTO
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Обратна връзка 
Интересно е, 

вдъхновява 

нестандартни мисли

Беше вълнуващ 

експеримент. 

Запознах се с някои 

нови хора. Посочихме 

някои проблеми, както 

и начини за 

решаването им

PHOTO

Разходката беше много 

вълнуваща. Накара ме 

да се чувствам като 

изследовател.

Беше приятно. 

Усетихме чувство на 

взаимна емпатия и 

възможността да 

допринесем за 

развитие.

Респондентите споделиха, че 
разходката е била много 
приятна, имали са 
възможност да се запознаят с 
нови хора от квартала и са се 
чувствали добре по време на 
целия процес. Разходката им е 
дала възможност да посетят 
собствения си квартал, да 
погледнат с различни очи на 
познати места  и да споделят 
своите впечатления с други 
хора. Изведнъж са забелязали 
неща, на които обикновено не 
обръщат внимание.

Хората също така споделиха, 
че се чувстват полезни. Tе 
преоткриха много проблеми 
както и нуждата от 
подобрения. Оцениха и 
подхода на директно 
включване по въпросите за 
градската среда и 
инфраструктура. Участниците 
бяха горди, че придобиват 
подобни знания и допринасят 
за задвижване на промени.

Като цяло 

разходката беше 

приятна. Изненадах 

се от младите мъже, 

които потормозиха 

момичетата в 

групата без да се 

засрамят от нас.



Обратна връзка 

Да, обогатява града, 

привлича нови хора и 

ставаме по-

емпатични с живота 

на града.

Може да промени 

гледната точка на човек 

за дадено нещо. Градът 

става по-цветен и това 

кара хората да се 

чувстват по-добре.

PHOTO

100% от респондентите са ЩАСТЛИВИ и 

ГОРДИ от Пловдив 2019

Надяват се, че това ще е възможност за:

 Повече културни събития

 Поддръжка/ремонти на града 

 Срещи с нови хора и чужденци

 Включване и по-нататъшно развитие на общности

94%
вярват, че изкуствата могат да променят 

начина, по който се чувстваме в града

Вярват, че:

 Красивите графити и живата 
музика могат да направят едно 
неособено приятно място 
значително по-приятно.

 Един от участниците отбеляза, 
че е важно да има 
събития/инсталации и в 
периферните райони на града, а 
не само в центъра. Много от 
хората от кварталите не 
посещават центъра и така нямат 
достъп до изкуство.

 Пловдив 2019 е възможност за 
приобщаване и предизвикване 
на стереотипите.
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Лични преживявания в града

Най-хубавите преживявания, които съм имал/а в града си:

 „Преди 12 години, няколко дни след като бях родила, бях в парка и кърмех детето
си. Една възрастна жена се приближи и ме поздрави за това, което правя.
Почувствах се добре.”

 „Преди година с приятели помогнахме на една възрастна дама с чантите с покупки.
Тя ни се отплати като ни почерпи с домашни сладки и сок. Почувствахме се много
добре да помогнем на някой в квартала, който имаше нужда от това.”

 „Преди известно време с един приятел отидохме до една близка градинка. Беше
много приятно и спокойно.”

 „Бях на салса фестивал, всички се забавляваха. Танцувах много.”

 „Преди година в градската градина имаше симфоничен концерт. Всички се
усмихваха. Бях щастлив.”

 „Бяхме в Природонаучния музей с децата, в стаята с пеперудите. Чувствах се
чудесно.”

 „На концерт, популярен музикант и неговият бенд изпяха патриотична песен, която
обедини всички. Почувствах се щастлив, част от нещо по-голямо от самия мен.”

 „На миналогодишния Капана Фест имаше фойерверки. Бях впечатлена.”
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Какво можем  да направим НИЕ ?

Какво могат да направят 
жените? 

Да бъдат обединени и активни 
относно проблемите на жените. Да 

се повиши информираността на 
широката общественост. Да 

насърчават солидарност. Да 
участват в обществени събития. 
Да образоват децата си относно 

равнопоставеността и 
толерантността.

Какво могат да правят мъжете? 
Да проявяват повече 
чувствителност относно въпроси, 
свързани с жените. Да станат модели 
на поведение за другите мъже. Да 
образоват децата си относно 
половата равнопоставеност. Да спрат 
да пикаят по улиците. Да оставят 
място за изразяване на жените. Да 
прекарват повече време със 
семейството си.

Какво могат да направят НПО?
Да създадат повече пространство 

за гражданско участие и 
включване. Да повишат 

информираността и образоват 
относно половата 

равнопоставеност. Да създадат 
проекти за подобрения в 

общностите и самия град. Повече 
лобиране и кампании.

Какво може да направи местното 
управление?
Да слуша какво НПО сектора и 
общностите имат да кажат за 
квартала. Да подобри тротоарите и 
пътищата. Да актуализира и покаже 
ясно разписанията на 
автобусите/влаковете.

city.bgfundforwomen.org                #заедно – Прослав www.womenability.org



Препоръка #1 на Womenability

Поправяне на разбитите настилки с 
изкуство:

Разбитите тротоари са опасни за всеки, който
ходи по улиците. Но те са особено опасни за
жени на високи токчета, граждани с намалена
подвижност и възрастните хора. Да не говорим
за родители, опитващи се да стигнат донякъде,
бутайки детска количка!

Понякога артисти или общности взимат нещата
в свои ръце, както в случая с Монтевидео и
Росарио, където разбитите тротоари са
многобройни и сякаш не са приоритет за
общината!

Решението, което са приложили, е много просто:
поправят тротоара с „домашно-направени“
мозайки.

Подобно решение може дори да прерасне в
проект на местната общност, в който жените и
децата създават собствени керамични мозайки,
които да бъдат показани по улиците. Страхотен
начин да включим и овластим местната
общност!
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Препоръка #2 на Womenability

Артистични пешеходни пътеки, които
да предпазват пешеходците :

Много жители на Прослав споменаха,
че градът страда от липса на
качествени пешеходни пътеки, което
кара много жени да се чувстват
застрашени, придвижвайки се с децата
си, особено когато трябва да пресекат
пътя. Пешеходните пътеки не само
могат да предпазват пешеходците, но
могат да бъдат и артистични изяви.
Освен това те биха могли да са
инструменти за въвеждане на
толерантност към ЛГБТ в даден
квартал (много градове рисуват
пешеходни пътеки с ЛГБТ + цветове, за
да подкрепят ЛГБТ + общности).

Пътеки могат да бъдат създавани и в
сътрудничество с местната общност,
така че да се акцентира на определен
символ или култура в района.
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Препоръка #3 на Womenability

Художествени стенописи за
прекратяване на сексуалния тормоз над
жените в общественото пространство:

Уличното изкуство може да бъде чудесен
инструмент за овластяване на жените и за
образоване на мъжете. НПО и художници по
света използват стенописи, за да говорят за
сексуалния тормоз над жените.

Социалното предприятие SafetiPin (в Индия)
работи с група жени, за да намери най-
подходящото послание, което да се изрисува на
стенопис. Доброволците след това го изписват на
някоя стена на места, където е имало тормоз.
Примери за послания са:

> Напомняне на мъжете, че по закон е забранено
да се снимат жени без тяхното съгласие.

> Овластяване на жените със силни послания,
които осведомяват мъжете за това какво
представлява уличният тормоз и помагат на
жените да изразят недоволството си.

В Прослав много млади момичета отбелязаха в
проучването, че са били тормозени около
местните училища: може би артистите заедно с
местни ученици могат да създават стенописи
около училищата в квартала.
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Препоръка #4 на Womenability

Създайте забавни обществени пейки, на които
всеки може да се наслади:

Много респонденти посочиха, че в Прослав
липсват пейки (особено за нуждите
на бременни или кърмещи жени и възрастни
хора). Пейките не само създават по-достъпно
обществено пространство, в което хората,
нуждаещи се от почивка, могат да отдъхнат, но
и осигуряват „очи на улицата“ – хората са
навън, наблюдават града си, могат (когато е
възможно) да взаимодействат един с друг или
да бъдат свидетели на взаимодействията на
други хора.

„Пейковото пространство позволява на хората
да принадлежат свободно в потока на градския
живот, да виждат и да бъдат
видени.“(youngfoundation.org)

Пейките имат истински артистичен потенциал,
където дизайнът и полезността се пресичат, за
да създадат уникален социален градски
артефакт, който може да отговори на
обществените нужди като тези на социалното
взаимодействие, включване и достъпност.

Също така не е толкова трудно да се създадат
пейки, подходящи за преобличане на бебета и
за кърмене.
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Благодарим Ви, че се запознахте с този доклад и 
ще вземете под внимание нуждите на жените в 
Прослав!

Екипът на проекта
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