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Описание на проблема:

Самотните майки представляват обособена 
социална общност, числяща се кьм т.нар. 

рискови социални групи. 

Най-сьществените трудности на самотните 
майки са свьрзани с отглеждането и 
вьзпитанието на техните деца, като 

материалните проблеми вземат превес

Основните фактори за това могат да се 
обобщят в следния ред: недостатъчни 

финансови приходи от труд и издръжки, 
висока степен на риск от безработица, 

практикуване на нископлатени трудови 
дейности, изключително малко лично време, 

тъй като тези майки в 80% от случаите 
отглеждат самостоятелно децата си или с 

минимална помощ от свои роднини и
близки;изключителни лишения и 

компромиси; нисък здравен статус.



Мисия на проекта
Проектът се посвещава на мисията да 

реализира възможността една уязвима и 
крехка, но достойна за уважение социална 

група да реши сама собствените си проблеми 
чрез посредничеството на Народно читалище 

„Нови хоризонти”. 

Самотните майки ще се събират в приятна 
среда, за да придобият реални знания, 

умения и вяра в силите си.  

Инициативите в проекта и широко 
разгърнатата информационна политика 

имат за задача да създадат цялостна 
обществена атмосфера на социална 

съпричастност и човешко разбирателство.

Последователни усилия се насочват към 
посредничество между самотните майки и 
бизнес средите в ролята им на потенциални 

работодатели, потребители и 
спомоществователи. 



Стратегия
Създаване на арт-ателие, в което самотните 
майки да постигнат усвояване на  техники в 

областта на текстила: багрене и тъкане, 
конструиране, моделиране и  проектиране на 
облекла, създаване на традиционни шевици, 
сувенирни ръкоделия и аксесоари, рисуване 

върху тъкани, изработване на плетива, 
битови тъкани, интериорни пана, 

декоративно рисуване на тъкани арт-
изделия, декоративни елементи и 

утилитарни предмети за бита от текстил, 
пачуърк. Разработване на идейни скици. 

Реализиране на моделите. Представяне на 
ревю с готовите облекла. Организиране на 

изложба с изработените интериорни пана и 
аксесоари. Установяване на активен диалог с 

потенциални работодатели, потребители 
или спомоществователи за бъдещата 

реализация на усвоените умения и 
произведения краен продукт. Предприемане 
на последователна  посредническа политика. 
Организиране на почасови детски занимални 

за времето, в което родителите са 
ангажирани в дейностите по проекта.



Конкретни цели
Проектът цели да даде възможности на самотните майки

• Да преодолеят чувството на отхвърленост;

• Да преодолеят внушението за социално изключване;

• Да излязат от образа на жертва, каквато нерядко реалността им отрежда и да 
преоткрият себе си  като предприемчиви и стойностни личности;

• Да разгърнат творческите си заложби;

• Да придобият сръчности и умения;

• Да работят в домашни условия в случаите, когато децата им са във възраст, изискваща 
целодневни грижи;

• Да бъдат насърчени в областта на  дамското предприемачество;

• Да получат възможности и мотивация за стартиране на малък бизнес в областта на 
текстила;

• Да създадат контакти и да се възползват  от посредничеството на Арт – ателието и 
инициативите в него, да установят срещи и контакти с потенциални работодатели, бизнес –
партньори и спомоществователи;

• Да ангажират широката общественост към проблемите си;

• Да дадат пример на децата си в усвояването на техники и умения, чиито извори се черпят 
от националното фолклорно богатство и са  пречупени през призмата на модерността;

• Да работят в рамките на проекта в доброжелателна, насърчаваща и стимулираща среда;

• Да приемат предизвикателствата на живота с убедеността, че ще бъдат щастливи 
родители на щастливи деца.



Очаквани резултати

• Осигуряване на квалификация за самотни 
родители; 

• Предоставяне на идеи и  възможности за 
повишаване на  доходите им;

• Обучение в умения и сръчност;

• Привличане на общественото внимание към 
рискова социална категория, каквато са 
самотните родители;

• Насочване на усилията и насърчаване на бъдещи 
граждански инициативи към положителните 
практики на съпричастност и реални 
прагматични решения за преодоляване на 
трудностите пред рисковите социални групи; 

• Осигуряване на диалог между самотните майки и 
потенциални работодатели или потребители; 

• Намиране на съвместни бизнес решения; 

• Изработване на модели и аксесоари, които да 
намерят реални пазари и приложение в 
съвременния свят. 

• Mайките ще вплетат уменията си, за да дадат 
по-добро бъдеще на себе си и на децата си във 
финансов, социален и емоционален план. 



Модули на обучение
• Култура и стилистика на модата; 

• Създаване и осъществяване на дизайнерски 
проект; 

• Проектиране, конструиране и моделиране на 
облеклото; 

• Багрене и тъкане, създаване на традиционни 
шевици, битови тъкани; 

• Сувенирни изделия и аксесоари, арт изделия, 
декоративни елементи и утилитарни 
предмети за бита от текстил; 

• Изработване на плетива; 

• Интериорни пана, декоративно рисуване на 
тъкани; 

• Усвояване техниките на пачуърк; 
Уникалани техники в текстила, 
илюстративни техники – проекти и колажи; 

• Курс по шев и кройка;

• Насърчаване на дамското 
предприемачество. 

• ; Ролеви игри и тренинги - Подготовка за 
кандидатстване на работа – СV, 
представяне на интервю, представяне на 
собствените умения и знания, презентация 
на изготвени продукти и възможности за 
предоставяне на услуги.



Детска забавачница

• Организиране на почасова детска 
занималня за децата на майките, 
посещаващи курсовете. 

• Осигуряване на спокойствие и условия за 
успешно усвояване на знания на 
майките, провокиране интереса на 
децата към приложното изкуство

• Съществена цел в провеждането на 
проекта е да се създаде устойчива 
ценностна система на  децата на 
самотните майки и реалните 
измерения на тази идея ще се 
осъществят с помощта на педагози, 
психолози и посредством арт-терапия в 
детската занималня  на читалището.



Давам ти дъгата за наследство
Не случайно проектът носи наименованието 
„Давам ти дъгата за наследство”. Един от 
несъмнените феномени, с които България 

удивява света е многобагрието, 
фантастичните орнаменти и фигури, 

впечатляващите материали и тъкани, с 
които са изработени българските 

национални костюми и орнаменти. От 
древни времена изображенията и цветовото 

излъчване на тъканите са послание на 
старите майстори: във времето - към 

следващите поколения, и в пространството -
към хората от други страни по света, а 

шевицата е едно от най-ярките достижения 
на българското народно творчество. 

Впечатляваща като колорит, форми и 
композиционна завършеност, тя повишава 
естетическите качества на традиционния 

български костюм и определя до голяма 
степен етническата му специфика. 
Настоящият проект ще преплете 

традицията и модерността като представи 
традиционните техники за изработка и 

багрене на тъкани, за изработка на 
орнаменти и шевици като ги представи като 
модели, приложими към съвременния дизайн
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