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По време на обсъждането на проблемите в първият етап 
на проекта на Платформа АГОРА, когато бе създаден 
Обществен център “Светлина” се изведе като 
приоритетен за общността проблемът с осигуряване на 
достъпна среда. Тогава бе изготвена карта за 
осигуряване на достъп на гражданите на Червен бряг до 
ключови обществени места, която карта поетапно 
започна да се изпълнява. Втората инициатива бе 
естествено продължение на първата с няколко основни 
цели: мултиплициране на подхода “АГОРА” в останалите 
15 читалища от общината; организиране и провеждане 
на кампания за изграждане на достъпна среда на 
културните институти (читалищата) в община Червен 
бряг. В основата на кампанията залегна "Анализ на 

достъпността" за 15 читалищни сгради в община Червен бряг, който бе изработен, обсъден с местната 
власт и представен пред обществеността. Анализът ще послужи за основа за изработване на стратегия за 
привеждането на тези сгради във вид достъпен за хора с увреждания и трудноподвижни граждани, 
следвайки концепцията за универсален дизайн. Подготвена пълна документация относно необходимите 
действия в седемтте обекта вкл. извадени 7 разрешения за строеж  на обекти в читалищата от общината 
(валидни за срок от 3 години). За пръв път в резултат от кампанията и съвместната работа Общинският 
съвет в Червен бряг задели средства за изграждане на достъпна архитектурна среда в общината – 8 000 
лв. (от които преведени до момента 2 000 лв.). 
Проведени бяха 8 кампании в града и селата от общината за набиране на средства за изграждане на 
рампи за хора с увреждания, от които бяха събрани 9 192 лв. Над 100 нови дарители бяха привлечени за 
каузата. 
В резултат от положените усилия до момента са: 
изградена достъпна сцена на открито "АГОРА" пред 
НЧ "Светлина – 1999", построени два подхода (Червен 
бряг и Рупци) за хора с увреждания, 2 парапета - към 
пенсионерския клуб и към Ритуалната зала в Червен 
бряг, един подход към читалището в гр. Койнаре 
(невключено в кампанията). 
Много важно бе за читалищата в останалите селища 
от общината представянето на модела на 
обществените форуми и подхода АГОРА като успешна 
практика за диалог с местната власт и решаване 
наболели проблеми на общността.  

Доброволци: 26  

Часове доброволен труд: 162     

Партньори: 11 – 8 читалища от община Червен бряг, община Червен бряг и местни фирми 

 
"Според резултатите от последното преброяване на територията на общ. Червен бряг живеят 6 103 
граждани на възраст над 65 години, които съставляват 22 % от населението тук. В същото време се 
отчита трайна тенденция на увеличаване на броя на инвалидизираните жители на общината. 
Отчитайки и факта, че читалищата са единствените институции в региона, които разполагат със 
салони за провеждане на разнообразни инициативи, преки ползватели на дейностите ще бъдат не 
само хората с увреждания, а и всички възрастни и трудноподвижни хора.”  

Тихомир Константинов, координатор на проекта 
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