
„Открий кътчетата на Гаарден“ е акция, създадена през зимата 
на 2019 от група активни жители*ки на квартала Гаарден.  Ние 
заедно се разхождаме в кварала, искаме да го възприемем от 
различни переспективи, да съберем идеи и впечатления, да 
мечтаем и активно да участваме в оформлението на нашето 
съседство. Независимо дали само веднъж или по-често, всеки е 
добре дошъл и може да участва.
Импулсът за тaзи инициатива идва от организацията Социален 
град Гаарден, който иска да засили участието на хората в 
оформлението на квартала им.

Каква е целта на проекта  „Открий кътчетата на Гаарден“

Целта на мероприятието е: с помощта на различни дейности 
като разходки и разучаване на квартала, щандове поставени 
на различни места в квартала Гаарден, където можем да се 
срещнем и да обменим възгледи как трябва да изглежда 
квартала ни, какво трябва да се подобри в него, участието ни 
в творчески уоркшопове ( учебни и практически мероприятия) 
да се уловят различните истории на жителите и да се приложат 
нови идеи.
Целта на проекта е: да бъдем там, да се запознаем с нови хора 
и да обменим опит и идеи.
Идеята за проекта е на Надине Гутброт, като тя събира разказите 
и организира съвместните дейности. 
Колекцията от истории и идеи постоянно се разраства, става 
видима по улиците на Гаарден и е онлайн достъпна за всеки.

Dieter zeigt sein Gaarden, Mental Map vom Spaziergang, 2020

Gaardener*innen zeigen ihre Lieblingsorte in Gaarden, 2020



KАКВО СИ ПОЖЕЛАВА & ЗА КАКВО МЕЧТАЕ ГААРДЕН?
КАК ИЗГЛЕЖДА БЪДЕЩЕТО НА ГААРДЕН?
КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ТОВА?

Във връзка с тези въпроси от февруари до юни 2020 на различни 
места в Гаарден са отворени 
щандове за среща с хората и по- късно, поради Корона-пандемията 
се осъществяваха онлайн. 
Предназначението на тези щандове е да се осъществяват срещи, 
на които да се обменят идеи, да се споделят мнения и хората да 
се включват активно в мероприятията.
Чрез многобройни разговори и дискусии с жители на Гаарден,от 
млади до стари, тяхните написани и нарисувани мечти, желания 
и идеи, бяха конкретизирани голям брой идеи и мероприятия от 
които се открояват следните 5 теми: ПОВЕЧЕ ЗЕЛЕНИНА & ЦВЕТЯ, 
ПОВЕЧЕ УВАЖЕНИЕ, ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ, ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО, 
ПОВЕЧЕ ЧИСТОТА.

КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ДО СЕГА ПО ТЕЗИ ТЕМИ?

От септември 2020 са отворени щандове във връзка с 
гореспоменатите теми и са създадени уоркшопове за прилагане 
на креативни техники, като „калиграфити“ (смесица от калиграфия 
и графити), „ стенсил шаблони“ и „ слам поезия“.
При това тази инициатива работи заедно с хора на изкуството, 
със социалните и културни организации (институции) в квартала.  
Резултатите от Уоркшоповете ще бъдат представени под формата 
на малки акции и представления. Поради Корона вирусът, 
планираните уоркшопове за темите ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ, ПОВЕЧЕ 
ЗАЕДНО И ПОВЕЧЕ ЧИСТОТА ще бъдат отложени за пролет/ лято 
2021.

И КАКВО СЛЕДВА ?

До август 2021 „ Открий кътчетата на Гаарден“ ще е на път с 
различни мероприятия на различни места в квартала.
От 28.- 30.05.2021 бяхме заедно с художничката Беате Еберт в 
уоркшоп „ Осветяване на неприветливите места в квартала“ на 
тема ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ касаещи неосветените места в Гаарден. 
Разработихме нови идеи със светлина, построихме от тел, ленти 
и бетон креативни светлинни обекти и ги поставихме на избрани 
места в квартала.
Следващи уоркшопове на тема ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО & ПОВЕЧЕ 
ЧИСТОТА в Гаарден се очаква да се проведат през юни и юли 
2021. Повече информация за това можете да намерите на нашата 
уебстраница: www.gaardeneckenentdecken.de 

КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАШ ЗА ГААРДЕН?
КАК БИ ИЗГЛЕЖДАЛ ТВОЯ ГААРДЕН В БЪДЕЩЕ?

Имаш ли представа и идея? Тогава вземи участие! Зачеркни! И/ 
или сподели мнението си!

И КАКВО СЛЕДВА????
Откъсни частта с отговорите и го пусни в пощенската кутия на 
кварталния офис на Винетаплатц 2 ( Vinetaplatz 2).
Или ни изпрати една снимка с твоята идея на следния имейл: 
gaardeneckenentdecken@gmail.com

Ние също сме в Инстаграм и Фейсбук.
Ще се радваме на твоето послание!!!

Calligraffiti-Workshop „Mehr Respekt“ mit Marleen Krallmann, 2020


