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„Ти и Лидл за по-добър живот“ 
 

Идентифицирана проблематика 

 
„Ти и Lidl за по-добър живот“ ще подкрепи проекти, които ще допринесат за подобряване 
качеството на живот на общностите по места и ще помогнат на хората там да живеят по-
пълноценно. В посочените по-долу области са идентифицирани част от примерни въпроси, 
чийто адекватни отговори могат да доведат до повишаване качеството на живот. 
 

 Как да повишим функционалната грамотност на учениците и интереса им към учебния 
процес и придобиването на знания?  

 Как да осигурим по-здравословна, безопасна и стимулираща среда за децата и 
младежите? 

 Как да подкрепим и поощрим учителите при разработването и прилагането на  
иновативни методи на преподаване? 

 Как да приобщим хората с ограничени умения и компетенции в по-широк спектър от 
работни места? 

 Как да намалим риска от наднормено тегло при децата и как да ги насърчим да следват 
принципите на здравословно хранене?  

 Как да предпазим децата и младежите в ученическа възраст от рискове от 
зависимости?  

 Как да осигурим на децата и младежите с ограничени финансови средства повече 
възможности за здравословно хранене и практикуване на спорт?  

 Как да насърчим детското и младежко развитие на местно ниво? Как да превърнем 
децата и младежите в активни граждани и как да развием силните им страни?  

 Как да осигурим повече възможности за масов спорт? Как да създадем условия за 
запазване на съществуващите и създаване на нови паркови пространства? Как да 
намалим замърсяването на въздуха и да предпазим градските екосистеми?  

 Как да повишим информираността на гражданите за алтернативните енергийни 
източници и подходите за опазване на околната среда, които създават „зелени 
градове“? 

 Как да популяризираме и поощрим използването на алтернативни методи за 
транспорт, употребата на велосипеди в градска среда и подобряване на 
инфраструктурата чрез съвместна работа с местната власт?  

 Как да допринесем за повече зелени площи в градските пространства, училищните 
дворове и детските градини? Как да направим междублоковите пространства по-уютни 
и приятни? 

 Как в по-малките градове да популяризираме модерните артисти и арт пространствата, 
които не са дотам познати на широката публика?  

 Как да оживим традиционната култура? Като например, откриването и 
възстановяването на местно материално и нематериално наследство – типични за 
районите занаяти и обичаи, стари рецепти от местната кухня, фолклор, както и части от 
традиционната местна култура, които могат да бъдат основа за социален бизнес, сред 
които културен и винен туризъм, например. 

 Как да помогнем за възстановяването на малките културни паметници от местно 
значение? Как да въвлечем хората с доброволен труд?  

 Как в по-малките градски общности да популяризираме и да направим разпознаваеми 
онези жанрове от изкуството, които използват новите технологии като фотография, 
комикси, анимация и други?  
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 Как да увеличим публични пространства за свободното време на хората от по-малките 
населени места?  

 


