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Въведение 
 
 
В този документ споделяме идеи, препоръки и наблюдения как да подобрим спортната активност и участие на 
жените в градски условия и как да реализираме благоприятно градско планиране по отношение на спортните 
съоръжения и площадки на открито. 

Съдържанието на насоките е изготвено по време на проекта SWUP, финансиран по програмата Еразъм+ , програма 
на Европейския съюз, който има за цел да подобри физическата активност на жените на открито. Проектът е 
съставен от 10 партньорa, разположени в седем различни държави (виж приложение 1). Пет от партньорите, с 
методологичната и координираща подкрепа на останалите, извършиха проучвания, за да разберат и проучат 
бариерите и мотивите на жените от техните общности да бъдат активни (на открито). Въз основа на резултатите от 
проучванията, партньорите проектираха и приложиха пилотни дейности, насочени към премахване на тези 
бариери за ангажиране на жените в практикуването на спорт на открито. Извършена бе колективна оценка на 
дейностите, която бе публикувана в отделен доклад. Общността на добри практиките, която се разви сред 
партньорите на проекта, беше разширена и задълбочена и с други дейности, като например ad hoc офлайн и 
онлайн борси по някои ключови въпроси, свързани с жените, спорта и обществените градски открити 
пространства, събирането на добри практики на спортни програми, специално проектирани за (специфична група 
от) жени на жени, ангажирани с физическа активност от цял свят и мултипликационни спортни събития, 
публикуване на пътни карти, даващи предложения в местните партньори общности, събирането на отзиви и 
предложения от партньори по проекта и други участници към финалната среща по проекта. 

Този документ се основава на знанията и обмен, произтичащи от тази SWUP общност на добри практика и от 
публикации. По-конкретно, той черпи от и надгражда върху доклада от проучването1 (изготвен от Институт Mulier), 
Пътните карти2 (изготвени от местни партньори по проекта SW-UP), оценката на участието от пилотните програми 
на SWUP3 (изготвен от Istituto per la Ricerca Sociale - IRS), борсата доклади4 (изготвени от SW-UP местни партньори 
по проекта), Каталогът на добрите практики, мозъчната атака, която партньорите имаха по време на фокус групата 
при последната среща по проекта и участието на други заинтересовани лица в онлайн forum5, в уебсайта на 
проекта и по време на мултипликационните събития. По-специално този документ напомня основните 
констатации от пилотните програми, включени в оценката на участието, докладва и припомня, където е счетено за 
полезно, някои от проектите, събрани в Каталога на добри практики. 

Преди да се потопим в това, което е необходимо за повишаване на участието на жените в спорта на открито и 
спортното планиране съобразено с възможнистта за спорта на жените в градски условия, бихме искали да 
представим въпросите, свързани с участието на жените в спорта в открити пространства. 

Както спортните, така и обществените пространства са традиционно обществени сфери, изградени за мъже и 
доминирани от тях6. Въпреки че сме свидетели на значително развитияe по въпроса, тъй като жените присъстват 
както в публичните пространства, така и в масовите спортове в повечето западни общества,  

 
1 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/3-Towards_gender_equity_in_European_outdoor_sports.pdf 

2 https://www.swup-project.eu/roadmaps/ 

3 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2019/08/Participatory_assessment_report_FINAL.pdf 

4 https://www.swup-project.eu/exchange-reports/ 

5 http://www.swup-project.eu/forum-swup/ 

6 See for example Aitchison (2003), Hargreaves (1994) and Massey (1994). 
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включително европейските страни, равенството между половете все още не е постигнато7. В почти всички 
държави-членки на Европейския съюз мъжете все още са по-склонни от жените да участват в спортни и 
развлекателни физически дейности, включително спортове на открито. 

Освен това жените срещат все по-различни бариери (специфични за пола) в сравнение с мъжете8. Като цяло, в 
сравнение с мъжете, жените са по-слабо социализирани в спортове на открито, изпитват повече ограничения във 
времето поради по-големи отговорности –отглеждане на деца и по-голяма несигурност в публичните (зелени) 
пространства9. 

Равенство между половете може да се постигне чрез увеличаване на възможностите на жените за спорт на 
открито, реализирано чрез различни стратегии. Докато „пряката сексуална дискриминация“ или 
неблагоприятното третиране на основа  пол е забранено във всички европейски държави, то мерките за 
положително действие, предоставящи предимства на групите в неравностойно положение, често се допускат и 
понякога се считат за необходими за противодействие на исторически неравенства между половете. По 
отношение на спорта и физическата активност това би означавало, че освен насърчаване изграждането на 
пространства за спорт и за двата пола, внимание трябва да се обърне и на по-нататъшно засилване на участието и 
безопасността на всички момичета и жени при физически дейности на открито. Именно в тази рамка и в този ред 
на мисли са събрани препоръките, докладвани в този документ. Докато в първата глава са представени идеите, 
препоръките и наблюденията за увеличаване на участието на жените във физически дейности на открито, втората 
глава се фокусира върху това как да се подобри благоприятната за жените градска среда, която насърчава жените 
да практикуват физически активности на открито. 

 

1. Как да засилим участието на жените във физически дейности на открито 
 

Проучването относно бариерите и мотивациите за жените да бъдат активни (на открито), проведено от 
партньорите в началото на проекта и оценката на участието от пилотните програми, предлага широк спектър от 
условия, които повишават физическата активност на жените на открито. Сред тях персонализирането на 
дейностите според възможностите и потребностите на жените и качеството на предложените дейности имат 
решаващо значение за повишаване на оценката на участниците и тяхното участие. 

Персонализиране на дейностите според възможностите и нуждите на жените 

Резултатите от пилотните програми на SW-UP показват, че за адаптиране на интервенциите към нуждите на 
жените трябва да се обърне специално внимание на: 

• Съгласуването на спортовете на открито с личните задължения, особено семейните. Има различни начини 
да се отговори на тази нужда: 

o Дейностите могат да бъдат програмирани в различнo време, за да позволят на различни групи жени 
(например майки, служители, пенсионирани жени и т.н.) да се адаптират към ежедневните си задачи; 

 

 

7 See European Commission (2014a, 2014b), European Institute for Gender Equality (2017), Fenster (2005), Green & 

Singleton (2006) and the methodological framework of analysis of the SW-UP project (SW-UP, 2018). 

8 See for example: Aitchison (2003), Beebeejaun (2017), Hargreaves & Anderson (2018), Fenster (2005), Scraton & Watson, 1998; https:// 

urbact.eu/gender-sensitive-public-space-placemaking-and-spatial-justice-through-perspective-gender. 

9 See also Davadaki (2016), Dellas & Elling (2018). 
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o Услуга “грижа за децата” може да бъде предоставена на мястото, където се провежда 
спортната дейност. Повечето от анкетираните в оценката на пилотната програма в София 
разкриват, че биха практикували повече спорт, ако услугата за гледане на деца се предоставя 
непрекъснато по време на всички спортни събития; 

o Дейностите могат да предоставят медицински - хранителни съвети и т.н., като по този начин 
се отговори на специфичните нуждите на жената при ограничено време и бюджет; 

o Дейности могат да бъдат организирани в близост до дома или работното място на целевата 
група. В тази степен курсът на пилотната програма в Корбет се проведе в обедно време в 
близост до сградата на публичната администрация, и се радваше на забележителен и 
постоянен успех от заетите дами на общината; 

o Дейностите могат да включват и семейството. Този последен вариант обаче е спорен: според 
фокус групите, проведени в рамките на оценката на участието, участието на цялото 
семейство в спортовете на открито може да представлява допълнителен стимул за 
практикуването на спорт на открито. Въпреки това, за някои жени отварянето на дейността за 
цялото семейство може да e прeчка, тъй като те не могат да се откъснат изцяло от 
задълженията си към семейството. Освен това някои жени се страхуват да не бъдат 
наблюдавани от мъжe и това може да доведе до отказ от участие в дейността. Следователно 
офертата за спорт на открито трябва да бъде разнообразна и да включва и двата вида 
дейности, така че жените да изберат най-подходящия според техните нужди и очаквания; 

• Насърчаване на социалното взаимодействие между участниците и създаване на приобщаваща група, 
с която всички участници могат да се идентифицират. В повечето от пилотните програми на SW-UP 
създаването на приобщаващи групи жени представлява стимул за посещение на програмата и за 
създаване на дългосрочен навик. Ролята на треньорите е ключова  за засилване на взаимодействията 
и чувството за принадлежност: повечето треньори, участващи в SW-UP програми, обърнаха особено 
внимание на създаването на приобщаващи групи, които биха могли допълнително да мотивират 
участниците да поддържат постоянен ангажимент в програмата. Участниците както в пилотните 
програми на Granollers, така и в Corbetta определиха наличието на малка група като причина да 
посещават редовно програмата. В допълнение към повишаване на процента на посещаемост, 
предоставянето на възможности за социално взаимодействие може също да допринесе за 
увеличаване на ресурсите на социалния капитал на жените, подкрепящи по-голямото им участие в 
живота и пазара на труда в общността; 

• Липсата на разходи/ниски разходи на дейностите - е особено важeн фактор за самотните майки, 
както бе посочено от опита на пилотната програма в Корбет. Същата пилотна програма показва, че 
докато тази мярка е от значение за привличане на жени, то тя не е достатъчна, за да ги задържи за 
дъльг период от време; 

• Възможност за избор между различни нива и видове дейности. Това позволява всички жени да 
намерят подходящ вариант за спортна подготовка и предпочитания. Ако не е възможно да се 
предоставят различни курсове, то трябва да бъдат предоставяни инструкции за упражнения, с 
различна интензивност, допълнени от персонализирани съвети и последващи препоръки за 
физическа активност. Сред многото възможни дейности, особено важни са тези за премахване на 
стреса. 

За да се приспособят по-добре инициативите към нуждите на жените, е важно да изберете конкретна целева 
група (т.е. жени, жени с деца, жени с хронични заболявания) която да бъде включена. 

Фокусните групи и неформалният обмен на мнения с целевите групи са ценен източник на информация по 
отношение на бариерите, мотивациите и предпочитанията на целевата група. В допълнение, анкета до 
целевата група може да се проведе с цел да се събере подробна информация. В идеалния случай това 
проучване трябва да се проведе  от особено мотивирани жени от целевата група , като по този начин превърне  
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процеса в инструмент за повишаване на осведомеността и самочувствието. Не на последно място, създаването 
на програма съвместно с целевата група, а не ЗА целевата група ще гарантира смисъла на проекта и ще засили 
участието в него. 

Качеството на предлаганите дейности, в частност на треньорите 

Качеството на предлаганите дейности е подчертано многократно от респондентите на оценката на пилотните 
дейности. По-специално респондентите подчертават важността на професионалните и човешките умения на 
обучаващите. Качествата на обучителите, които бяха най-високо оценени в пилотните програми, бяха обратната 
връзка и подходящи съвети, съпричастността им, способността им да посрещнат специфичните нужди на всички 
участници и да създадат приобщаваща група. В допълнение, подобно внимание повишава не само качеството на 
физическата активност, но и самочувствието и усещането за принадлежност на участниците, като по този начин 
засилва постоянното им участие. Не на последно място, квалифициран треньор вдъхва по-голямо доверие, като 
по този начин създава допълнителен стимул за онези жени, склонни към спортни дейности, но нуждаещи се от 
сигурност. Пример за това е пилотния проект, който се проведе в София. Taм на майките, участващи в спортните 
събития на открито беше предложена услуга „Грижа за деца”. Тя бе предоставена от студенти по физическо 
възпитание и спорт, трета и четвърта година от Националната спортна академия. Това позволи да се отговори на 
фактора сигурност на майките, когато става въпрос да оставят децата си под нечий надзор. 

Добра комуникация 

Качеството на дейностите включва и добра комуникация и съответно информация за жените. Комуникацията 
трябва да обхваща всички аспекти, свързани със спортната дейност: начина по който се осъществява 
заниманието, инструкциите за най-добрия начин за практикуването му и ползите, произтичащи от активния и 
здравословен начин на живот. Една от дейностите в рамките на пилотната програма в Guimarães e тази посока: в  
една и същата сесия участниците могат да споделят мотивиращия опит, който жените със специални нужди (като 
например бременни жени, възрастни хора с намалена подвижност или хора с рак) споделят с тях и да получат 
информация и препоръки от практикуващ спортен треньор. Самият неформален контекст, в който се 
осъществява обменът, позволява по-голяма близост между участници, ментори и практикуващи, като така 
улеснява споделянето и допринася за преодоляване на някои предразсъдъци. Друг добър пример е и този на 
Fit4Life10, финландски проект, който комбинира упражнения със семинари за здравословен начин на живот и 
хранене. Масовото събитие, предлагащо разнообразие от нестандартни дейности, също може да бъде добро 
средство за повишаване на осведомеността, особено след като тo има голям шанс да достигнe не само до 
жените, но и до техните семейства и познати. Независимо от това, важно е кампаниите за повишаване на 
осведомеността да не се ограничават до спорадични масови събития, а да продължават през редовната 
практика на дейността. За да се случи това, подготвените обучители и комуникационни материали са от 
решаващо значение за информирането и мотивирането на жените. 

Предлагането на постоянни и непрекъснати дейности, а не спортни събития, е по-вероятно да доведе до трайна 
промяна в спортните навици на жените. 

 

 

 

 
10 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/2-SWUP_Good_Practices_07-2018.pdf        p.23 
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Освен въвеждането на спортна дейност в рутината на участниците, редовните и непрекъснати дейности 
създават групов механизъм, който повишава ангажираността и участието на жените. В случая на 
италианската инициатива „Movimenti bancari o bancari in movimento?11“, през цялата продължителност на 
проекта пешеходната група се срещаше веднъж седмично и сега, дори ако проектът приключи, група от 
50 души все още редовно се събира, за да прави разходки . 

Спорт и отделни спортни активности могат да бъдат полезни, доколкото те не само повишават 
вниманието на жените и техните семейства върху ползите от активен начин на живот, но и ги 
пренасочват към редовните спортни дейности, които се предлагат по това време в общността. 

Новост в концепцията на програмите 

Предлагането на нов тип дейности, нови условия, в които да се практикуват, или нов тип отношения 
(например, случаят, когато хората са обучени от някой от своите връстници - съседи или приятели), 
предизвикват любопитството на жените към програмата и участие им в нея, както бе посочено от опита 
на общините Гранолерс и Рамнику Сарат. 

Легитимност на спорта/физическата активност на открито и на неговите организатори 

Легитимността е ключов аспект за хората за да се присъединят към дейност, извън ежедневието им. В 
пилотните програми на SW-UP, факторите, които допринасяха за легитимност, бяха надеждни препоръки 
и наличието на логото на ЕС. Докато надеждните участници предизвикаха ефект на лента (подражание на 
поведението от препоръките от други хора), показването на логото на ЕС се считаше за знак за качество 
на инициативата. 

Предоставяне на морални или икономически стимули 

Предоставянето на морални (награди и др.) или икономически (отстъпки, бонуси, ваучери за спортна 
практика, достъп до допълнителни безплатни услуги, като медицински съвети и др.) стимули за участие 
увеличават участието в спортни дейности. Фокус групите с партньори по проекта показаха, че 
предоставянето на награди за тези, които се присъединяват към разходката, представлява стимул за 
участието им. В пилотната програма на Guimarães имаше увеличение на участниците след обявяването, че 
тениската на проекта ще бъде оствена на участниците за спомеа. В проект Mamme in Bici12 наградата 
велосипед за жените, които биха завършили курса за обучение ги мотивира да следват внимателно 
уроците. 

Освен гореспоменатите фактори, произтичащи от проучването и колективната оценка, следващите 
предложения са идентифицирани и от практиката на партньорите на SWUP за подобряване на участието 
на жените във физически дейности на открито. 

Установяване на партньорство с местни заинтересовани страни 

Установяването на партньорство с местни заинтересовани страни беше подчертано от всички партньори 
на SWUP проекта. Партньорствата могат да включват голям брой участници: училища, спортни 
организации, болнични и медицински центрове, компании, асоциации в областта на социалното 
включване, църкви, медии. 

 
11 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/2-SWUP_Goof_Practices_07-2018.pdf p.11 

12 https://www.swup-project.eu/wp-
content/uploads/2019/08/Catalogue_of_Practices 

FINAL.pdf p36 
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Mестните компании могат да играят важна роля, както като източник на финансиране, така и като катализатор 
на дейности, стимулиращи физическата активност на служителите. Имайки това в предвид, община Рамнику 
Сарат е ангажирала 10 компании, които инвестират време и влияние върху служителите си, за да подкрепят 
участието на жените в масовия спорт и да организират спортни дейности. В италианския проект „Mamme in 
Bici“13 компанията „Lombardo Bike“ дари велосипеди за проекта. Останалите ресурси бяха събрани чрез дарения, 
рекламирани главно пред местните заинтересовани страни и неформалните мрежи на организаторите. В 
италианския „Movimenti bancari o bancari in movimento“ партньорството с банки и институции осигури най-голям 
дял от участниците. В английския проект „Жените, работещи в мрежа“14 координаторите на мрежата ангажираха 
вериги от магазини в предоставянето на отстъпки за участващите жени. 

Guimaraes подчертава значението на ангажирането на партньорите не само за разпространение или 
финансиране на събитието, но и за планирането на дейността. Това позволи дейността да се съобрази с 
различните гледни точки и източници на информация и да се подобрява усещането на партньора за собственост 
върху проекта. Освен това, както подчертава Община Рамнику Сарат, ранното и постоянно ангажиране на 
партньорите задълбочава разбирането им за нуждите на общността. 

Голямо значение има съпоставянето на съществуващите инициативи. Например спортната дейност, предложена 
от Община Guimarães в близост до местната църква , след края на литургията, беше много успешна, тъй като 
предостави възможност на жените да се присъединят към спортните дейности след нея. За да се намерят 
партньори, община Рамнику Сарат подчертава важността организаторите да участват и в други различни 
събития и да са в контакт с неформалните лидери на общността. Освен получаване на практическа обратна 
връзка за дейността, това позволява получаването на актуална информация за евентуални инициативи и 
сътрудничество. 

Автономия на определяне на целите 

Създаването на условия, за независимo в практикуване на спорт при жените , е от ключово значение, за 
гарантиране редовната им физическа активност. Сред стратегиите за повишаване на автономността, 
партньорите изтъкнаха: ефективност на спортните дейности, създаване на стегната група от участници с високо 
ниво на социалнa обвързaност и ангажиране на жените при планирането. 

Положителният опит, добрата връзка и духът на принадлежност, резултат от тези стратегии, допринасят за 
ентусиазъм и мотивация на участниците. Създаването на група WhatsApp е лесен, безплатен начин, който може 
да предоставите на участниците извън рамките на проекта, където да ги организиратe за други инициативи.  

Възможност за надграждане при по-мотивираните участници. По-мотивираните участници могат да получат 
логистична и организационна подкрепа и да бъдат обучени, официално (виж техниката „обучи обучителя“, 
изпитана от „Жени, велосипеди за интеграция“15) или неофициално, относно спортните компетентности и 
педагогическите и общностните умения за организиране, необходими, за да продължат като обучители, след 
приключване на проектa.  

Община Рамнику Сарат насърчи този процес по време на проекта, като даде на някои участници отговорността 
да организира една от двумесечните дейности на женския спортен клуб. 

 
 

 

13 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/2-SWUP_Goof_Practices_07-2018.pdf p.29 

14 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/2-SWUP_Goof_Practices_07-2018.pdf p.33 

15 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/2-SWUP_Goof_Practices_07-2018.pdf p.21 
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 „Тази мама бяга“16 във Великобритания, предлага ежеседмични кросове с помощта на „Run angel“, местна 
майка, която е квалифицирана да подкрепя организацията на дейността в нейната област. 

Възпитайте момчетата и мъжете в уважение към жените 

Този аспект, който често се пренебрегва, се поражда от факта, че неравенството между половете е не само 
проблем на и за жените, но и проблем на и за мъжете. Както подчерта асоциацията Garance по време на 
последното събитие на SWUP, важно е да се постави тежестта за коригиране на неравенството между половете 
върху плещите на онези, които го извършват, като по този начин се включват и мъже, разбира се. Ако от една 
страна трябва да се мисли за уважението към жените още при ранното детско образование, то липсата на 
уважение трябва да бъде наказана през целия живот и във всички области. Според партньора Община 
Гранолерс, допускането на мъжете да участват в дейности, насочени към подобряване на активния начин на 
живот на жените, е добра стратегия за приканване на мъжете да се адаптират към нуждите на жените и да 
преодолеят стереотипите си. Тази визия е подкрепена от признанието, че дейностите само за жени биха могли 
да засилят стереотипите на жените и мъжете за ролята на жените в обществото, т.е. жените се нуждаят от 
специфични дейности, за да се справят както със семейното бреме, така и да се грижат за себе си. Въпреки 
това, пилотните програми SWUP хвърлят светлина върху факта, че дейностите, специално пригодени за 
нуждите на жените, представляват ефективен начин за привличане на жени към спорт и поддържане на 
тяхната ангажираност за дълъг период от време. Освен това, положителната дискриминация се среща често и 
се използва за повишаване на равенството между половете. 

Независимо от това, за да се избегне подобен риск, пилотните програми трябва да бъдат допълнени с 
кампании за повишаване на осведомеността относно равенството между половете в спорта във всички сфери 
на живота, като изборът на дейности, които са само за жени, трябва да бъде обсъждан регулярно според 
изискванията на ситуацията. 

Осъзнаване на културните различия 

Както често се случва, социалните интервенции са много чувствителни към културните норми и навици. В тази 
степен партньорите предложиха при оценката за спортуване на всяки партньор на открито да се вземе предвид 
фактора “лоши метеорологични условия”. Например пилотните програми на Guimaraes и Corbetta регистрират 
намаление на участието в дейности на открито през зимните периоди. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 https://www.swup-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/2-SWUP_Goof_Practices_07-2018.pdf p.22 
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2. Как да подобрим благоприятната за жените градска среда, която ги насърчава да 
практикуват физически дейности на открито 

Въпреки че съществуват множество инициативи за застъпничество и комуникация за повишаване на участието 
на жените в спорта, по-малко внимание е отделено на проектирането на градски условия, подходящи за 
жените за спорт/физическа активност, и по-специално спорт на открито/физическа активност. Следват 
препоръките, които общността на SWUP е определила, за да отговори на това предизвикателство. Като най-
споменаваните мерки са безопасността на спортното съоръжение и ангажирането на жените в планирането и 
мониторинга на мястата за спорт. 

Подсилване на чувството за безопасност 

Първоначалните проучвания, направени в рамките на проекта SWUP, показват, че безопасността на откритите площи 
се счита за особено важна за спортната практика. Състоянието на съоръженията (например липса на светлина), липса 
на хора, с които да спортуват, страхът от досадно поведение на мъжете са някои от факторите, допринасящи за 
усещането за несигурност. 

За да се справят с тях, партньорите на SWUP смятат, че подобряването на пространството трябва да се извърши 
както на ниво градска структура, така и на ниво на използваемост и възприятие на местата за спорт на открито 
както и с пътищата за достъп до тях, като първият елемент подсилва втория. 

• Представянето на SOS обозначения, карти, показващи различните пътеки и съоръжения, места за срещи, 
лесните за четене сигнали и светлини могат да направят много за повишаване на безопасността на място и 
неговото възприемане. Осветяването, все пак, е дискутиран въпрос в съществуващата литература: както 
остроумно е обобщено от Института на Gehl, „Добавянето на изкуствено осветление може да помогне на 
този процес [да се чувствате сигурни, да се движите в общественото пространство, в собствените си 
кръгове], особено когато е съвместно проектиран с членове на общността. Но местата, в които се добавя 
осветление, както и какво или кой има за цел да се види, могат да бъдат сложни политически въпроси. 
Осветлението работи най-добре, когато е подходящо, адаптрано към местната динамика и кара хората да 
се чувстват добре дошли  и да прекарват времето си на вън. Обратно, потискащото осветление затруднява 
обществения живот, което води до по-голяма степен на отчужденост и по-голямо възприемане за 
опасност”17. Например в Granollers поставянето на осветление би повредило екосистемата в близост до 
езерото; 

• Избор на съоръжения, които са приятни и устойчиви: това ги прави по-привлекателни за използване и 
намалява усещането за пренебрегване, което често е в основата на възприемането на страха; 

• Градинарство и поддръжка: тъй като наличието на отпадъци, графити и счупени съоръжения предполагат, 
че мястото не е обезопасено и евентуално опасно, добрата поддръжка е от решаващо значение за 
усещането, че площите са с нисък риск; 

• Проектиране на части от съоръженията и архитектурни модели, които подобряват видимостта на спортнана 
площадка и намаляват скритите места. В тази степен е предложено решение за намаляването на 
обструктивната растителност, което благоприятстването на добрата видимост навсякъде. Независимо от 
това, каква е мярката за безопасност, тя трябва да бъде балансирана с необходимостта от правото на личен 
живот. Плюсовете и минусите на всяка мярка трябва да се анализират внимателно в зависимост от 
контекста, със специално внимание към различията в обществото; 

• Увеличаване възможностите за физически дейности в присъствието на компания. Това може да бъде 
стимулирано чрез организиране на курсове на открито, подпомагане на използването на мобилни 
приложения, за срещи на хора, които искат да спортуват заедно, и предоставяне на спортно оборудване на 
открито, което привлича хората да практикуват спорт в същото пространство; 

 
17 https://gehlinstitute.org/dialogue/lighting-safety-public-life/ 
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• Занимания на изолирани места  не е много посещавано. Предоставянето на възможност за групови занимания на 
открито, като пилатес, йога, разходки, колоездене и насърчаването на използването на местата за спорт за 
различни видове дейности, може да се окаже решаващо за по-доброто използване и възприемане от близко 
живеещите жители, както по отношение на безопасността, така и на атрактивността. Когато площадката страда от 
негативно възприятие, организирайте пътуващи спортни курсове, които се провеждат всеки път в различни места, 
съчетавайки добре познати и необичайни зони (като паркове, здравни центрове, работни места, училища и 
транспортни системи) може бъде начин да привлечете вниманието и предпочитанията на хората (с добре 
познатите места) и след това използвайте тази легитимност и ентусиазъм, за да ги въведете в по-малко известни 
места. 

Повече информация за това как да създадете безопасни паркови среди можете да намерите в „Създаване на 
безопасни паркови среди за подобряване благосъстоянието на общността“18, публикация, предлагаща широк 
спектър от препоръки, подходи и казуси по този въпрос. 

Ангажиране на гражданите 

За да направим градските пространства удобни за жените да спортуват, от съществено значение е 
ангажирането както на жените, така и на всички потребители на горепосочените мерки в тяхното оформление и 
поддръжка. 

Във фазата на проектиране ангажирането на жени и всички заинтересовани страни на мястото на спорт е първата 
стъпка за разбиране на нуждите и предложенията на бъдещите потребители, особено на тези, които са склонни да 
бъдат изключени или санкционирани. Ангажиментът трябва да има различни форми и различна интензивност в 
зависимост от важността на заинтересованата страна. Например, в случай на подходящи за жените спортни 
съоръжения, жените могат да бъдат поканени на поредица от семинари, където заедно с експерти да се определят 
нуждите и съответните решения, докато второстепенните заинтересовани страни като други лица и организации, 
които използват парка, могат да бъдат включени чрез консултативни срещи. Независимо от използваната 
методология, партньорите на SWUP изтъкват два основни аспекта за процеса на съвместно проектиране. Първата е 
управата на града, отговаряща за планирането, да бъде  убедена в полезността на процеса на участие и да се 
ангажира да вгради резултатите в окончателния план. Второто е, подкрепата на жените в процеса на 
идентифициране на техните нужди. В отговор на това предизвикателство, белгийската асоциация Garance 
предложи на жените от Брюксел поредица от „проучвателни маршове”, придружавайкии участниците в 
идентифицирането на полови бариери в парка на града19. 

Пример за интегриране на половете в градоустройственото планиране е представен от община Виена20. 
Конкретните потребности на жените бяха идентифицирани чрез проучвания и фокус-групи и интегрирани в 
проектирането и провеждането на редица анкети, съобразени с тези нужди. Анкетите бяха проведени в целия 
град, като интегрираха аспектите на пола в паркове, жилища, дизайн, подходящ за пешеходците и обществения 
транспорт. 

По-общо, както по време на фазата на проектиране, така и по време на мониторинга, жените могат да бъдат 
поканени да изразят мнението си и своите виждания също чрез не толкова сложни, но същевременно 
подходящи средства. Някои общини предоставят на своите граждани възможността да коментират 
предложение за градоустройствени планове на своя уебсайт. Напоследък много приложения, Facebook групи, 
онлайн форуми са разработени, за да сигнализират за проблеми в градската инфраструктура. 

 

18 https://www.nrpa.org/contentassets/f768428a39aa4035ae55b2aaff372617/park-safety.pdf 

19 http://www.garance.be/spip.php?article650 

20 https://www.swup-project.eu/wp-
content/uploads/2019/08/Catalogue_of_Practices 
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Увеличаване на достъпността и близостта до спортните съоръжения 

Колко време отнема да стигнете до мястото? Лесно ли е? Безопасно и хубаво ли е пътуването до там? Всички 
тези елементи играят решаваща роля в мотивацията за спортуване на открито. 

Следните предложения са направени от партньорите на SWUP, за да се подобри достъпността и близостта на 
местата за спорт на открито: 

o Изграждане на спортни площадки в близост до жилищни и работни зони; 

o Свързване на спортните площадки чрез обществен транспорт, велосипедни алеи и пешеходни пътеки. 
Опциите, предлагани от обществения транспорт, за да се стигне до местата, не би трябвало да 
предполагат никакви промени, графикът да е на често, а времето - ограничено за пътуване, в противен 
случай затрудненията на жените при съгласуване с други семейни/лични задължения могат да ги 
накарат да се откажат от практикуването на спорт на открито; 

o Направете пътуването до мястото приятно и безопасно. Например, хората могат да получат достъп до 
спортното съоръжение по пътека, която е заобиколена от природа и е достъпна от множество точки. 
Това подобрява качеството на времето, посветено за спортните занимания и премахва 
психологическите и физическите бариери за достъп до мястото на провеждане; 

o Осигуряване на видимост на мястото на провеждане заедно с неговите възможности и предимства. 
Кампаниите, рекламиращи мястото и различните начини за достъп до него, могат да направят много, 
за да „напомнят“ на жителите за неговото съществуване и да разрушат предразсъдъците, свързани с 
неговата достъпност. Например, панел, сигнализиращ за малкото разстояние до парка, много видими 
велосипедни алеи или статия за спокойствието и биоразнообразието на зеления коридор, водещ до 
парка, може да промени възприятието за отдалеченост, което хората могат да имат по отношение на 
тези места. 

Увеличаване на многообразието за ползване на спортното съоръжение 

Проектирането на спортни площадки, отговарящи на различните нужди на техните потребители, е от решаващо 
значение за повишаване на мотивацията за използването им, особено в случай на жени, които често се нуждаят 
от грижи за деца. Ето някои от нуждите и съответните предложения за разрешаването им, определени от 
участниците в SWUP: 

o Основни нужди като хранене, пиене, ходене до тоалетните, почивка. За това е важно в парка да има 
поне един водоизточник на питейна вода, заведение, тоалетна и пейки с различни размери и видове. 
Що се отнася до тоалетните, те могат да бъдат осигурени чрез публично-частно партньорство, 
например с компаниите, управляващи заведението; 

o Нуждите, свързани с практикуването на спортна дейност: пътека за бягане с подходяща настилка, 
равни широки пространства, където могат да се провеждат групови спортни занимания, съблекални 
със шкафчета, игрища за отборни спортове, спортно оборудване, което може да се използва не само от 
мъже, но и от жени, деца, хора с увреждания. Спортното оборудване трябва да бъде разположено в 
близост до детска площадка, така че майките да могат да спортуват, докато наблюдават децата си да 
играят, а спортните курсове за жени могат да бъдат улеснени при предоставянето на услугата за грижа 
за деца21; 

o Нуждите от наличието на телефонен обхват и свързване с интернет: мобилен телефон и WIFI покритие 
са услуги, които могат да бъдат оценени от потребителите и засягат усещането за сигурност; 

 
 

21 https://www.swup-project.eu/exchange-reports/ 
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o Допълнителни услуги като зони, запазени за кучета, зони за грил, музикален павилион или театър са 
полезни за привличане на хора в парка. 

Подобряване на външния вид на спортното съоръжение 

В днешно време е широко признато, че добре изглеждащите спортни съоръжения могат да стимулират 
използването им и подобряват възприемането на безопасността. По-долу са изброени някои от мерките, които 
могат да се предприемат, за да се направи едно място привлекателно: 

o Включване на природни елементи и наличие на дива фауна. Дървета, цветни лехи, езерца, малки 
хълмове, храсти, канали, ако са добре поддържани, подсилват красотата на място; 

o Инсталиране на добре изглеждащи съоръжения и осигуряване на поддръжката им; 

o Поддържане на чистота. Поставяне на оригинални и добре видими кошчета за събиране на отпадъци и 
визуални табла, напомнящи на хората да не правят боклук, може да направи много за стимулиране на 
хората да изхвърлят правилно отпадъците си. 

Преди да приложите някоя от тези мерки, провеждането на анкети за избраните мерки помага да научите 
повече по въпроса и да разберете дали ще работят. 

Заключения 

В европейските общества в днешно време, характеризиращи се с повишено физическо бездействие, засягащо 
особено жени от всички възрасти22, и при все още съществуваща разлика между половете, проектирането на 
дейности и градска среда, които насърчават жените да практикуват редовни физически активности на открито, 
са все по-уместни. Освен това широките ползи от това позволяват да се справят едновременно с много аспекти 
- от здравеопазването, до равенството между половете, приобщаващите градове, доброто управление. 

Адаптираните към нуждите на жените качествени активности са, според участниците в SWUP, най-важните 
фактори за повишаване на постоянното участие на жените във физически дейности. Най-общо казано, 
предлагането на забавни, социални и безплатни дейности, съгласувани с личните задължения на жените, 
какъвто е случаят с пилотните програми на SWUP, показа не само подобряване на редовната спортна практика 
на участниците, но и повишава на техните знания и информираност относно спортовете на открито, подобрява 
физическото и психическото им здраве, самочувствието и увереността им и разширява социалния им 
капацитет. Всички тези фактори оказват влияние върху аспектите на живота отвъд здравето и благополучието. 
Увеличаването на самочувствието и самоувереността в съчетание с физиологичното и физическото 
благополучие може да благоприятства за подобряване на работата/образованието в дългосрочен период. 
Увеличаването на социалния капацитет намалява чувството за социална изолация и благоприятства участието в 
живота на общността23. 

 

Установяването на партньорства и изграждането на вече съществуващи инициативи, предлагането на редовни 
и оригинални дейности, осигуряването на морални и икономически стимули, повишаването автомността на 
определяне на целите и не на последно място, уважението на мъжете към жените също се считат за важни 
фактори за ангажиране на жените да спортуват. 

 

Наред с вида и качеството на дейностите/услугите, предлагани на жените, типът градски обществени 
пространства също играе решаваща роля за повишаване на редовните им физически занимания. Според опита 
на участниците в SWUP, това, което прави мястото, привлекателно за женските да спортуват, е на първо място 
безопасността. Градското оборудване, поддръжката и цялостта на съоръженията са ключови фактори, които  

 
22 See European Commission (2014), WHO (2006) 

23 See Boom et. all. (2005); Taylor et all. (2015), Holt et. All (2009). 
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правят пространството по-безопасно и променят възприятието за безопасност на обитателя. Друг важен аспект 
е достъпността на мястото за спорт. Това може да бъде увеличено чрез рекламиране на съществуващите 
паркове в близост до жилищни и работни зони, подобряване на качеството и количеството на транспортните 
средства за достигане до местата и развитие на стратегическа комуникация, която прави спортните места и 
тяхната достъпност видими за широката публика. Популяризирането на добре изглеждащи съоръжения и с 
широк спектър от употреба е важен фактор за мотивиране на жените да ги използват. Не на последно място, 
участието на жените в проектирането и мониторинга на спортните съоръжения е ключов аспект за адаптиране 
нуждите на жените и повишаване на тяхната осведоменост, както и предоставянето на градски пространства, 
които да ги насърчават да спортуват на открито. 
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Приложение 1 
 

Консорциум от партньори на проекта SWUP 
 
 
 

Име Държава Роля 

ALDA - European 
Association for Local 
Democracy 

 
Франция 

 

Координиране на проекта и принос към 
публикациите на проекта 

 
 
Ajuntament de Granollers 

 
 
Испания 

Изработване на изследователските 
проучвания, анкети, колективната оценка и 
принос към развитието на публикациите на 
проекта 

 
 
Tempo livre ciprl 

 
 
Португалия 

Изпълнение на изследователските проучвания, 
анкети, колективната оценка, мултиивент и принос 
към развитието на публикациите на проекта 

Câmara municipal de 
Guimarães 

 

Португалия 
Подкрепя ангажирането на Tempo Livre с 
дейности и публикациите на проекта 

 
 
Polisportiva Corbetta 

 
 
Италия 

Изпълнение на изследователските проучвания, 
анкети, колективната оценка и приноса към 
развитието на публикациите на проекта 

 

Comune di Corbetta 
 

Италия 
Подкрепя Corbetta в дейностите и 
организацията на проекта за мултиивент 

 
 
Uat Ramnicu Sarat 

 
 
Румъния 

Изпълнение на изследователските проучвания, 
анкети, колективната оценка, мултиивент и принос 
към развитието на публикациите на проекта 

 

 
София – Европейска 
столица на спорта 

 
 
България 

Изпълнение на изследователските проучвания, 
анкети, колективната оценка, мултиивент и принос 
към развитието на публикациите на проекта 

 
Stichting w.j.h. mulier 
instituut, centrum voor 
sociaal-wetens 

 
 
Холандия 

Разработване на доклад за проучване („Към 
равенство между половете в градските спортни 
пространства на открито“) и принос към 
развитието на публикациите на други проекти 

 

 
Istituto per la Ricerca 
Sociale scarl 

 
 
Италия 

Разработване на Каталог на добрите 
практики и на Доклад за оценка на участието 
и принос към развитието на публикациите на 
други проекти 
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