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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

HeArts Together – Обществен арт проект 

 

Произход на добрата практика: Община Saanich, Ванкувър, Канада  

Сектор: Художествени занаяти  

Вид бизнес: Местна община   

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Саанич е окръжна община на 
остров Ванкувър в Британска 
Колумбия, в района на 
Голяма Виктория, Канада. 
Населението е 114 148 души 
при преброяването през 
2016 г., което я прави най-
многолюдната община в 
Столичния регионален окръг 
и остров Ванкувър и осмата 
по брой на населението в 
провинцията.  

Саанич предлага по нещо за 
всеки. Природните 
ентусиасти избират между тихи селски райони, велосипедни пътеки, повече от 100 парка и 
разнообразни пейзажи. Семействата се радват на магазини, училища и четири центъра за 
отдих. Малките и големите бизнеси са част от ангажираните квартали. Студентите от Саанич 
и от цял свят се развиват успешно в неговите институции за след средно образование.1 

                                                           
1Източник: https://www.wikipedia.org/ 

Снимка: https://pixabay.com 

https://www.wikipedia.org/
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Като част от Официалния план на общността, те поставят силен акцент върху по-
нататъшното изграждане на икономическа жизненост, екологична цялост и социално 
благополучие.  Мотото им е Populo Serviendo. То означава "да служим на хората". Те 
работят за подобряване на качеството на живот на гражданите, посетителите и бъдещите 
поколения там и в региона. Те се стремят да живеят в хармония помежду си и с околната 
среда. Те се стремят да подпомагат икономическото, физическото и социалното 
благосъстояние на техните граждани.  

Общината работи с общностни групи, местни предприятия и отделни лица по следните 
въпроси: достъп и приобщаване на жители с ниски доходи; изкуство и култура; 
партньорства с общността; услуги за обществен отдих за изграждане на многообразие и 
равнопоставеност; специални събития; подпомагане на хора с ниски доходи; проекти за 
здравословно хранене; мултикултурни услуги; отдих на възрастни хора; програми за летни 
детски площадки; програми за паркове; доброволчески услуги; услуги за младежи; анализ 
на грижите за деца и др. 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

HeArts Together (Обединени сърца) е друга инициатива на община Саанич, създадена от 
Бренда Уедърстън, която работи като специалист по изкуствата в общината. HeArts Together 
е съвместен проект за изкуство на общността, който отговаря на пандемията COVID-19, като 
кани общността да се събере творчески, оставайки близо до дома.  

Когато пандемията блокира общността през 2020 г., Уедърстън се обръща към своите 
партньори с нестопанска цел и благотворителни организации, за да ги попита как се 
справят. Тя установява, че много от тях са претоварени и се борят да достигнат до членовете 
на общността си. Тогава ѝ хрумнала проста, но същевременно много креативна идея - да 
привлече подкрепата на местната общност и сдруженията в нова инициатива. Уедърстън се 
възползва от помощта на доброволци-дърводелци, за да създаде сърцата, които след това 
се отправят към асоциации за психично здраве, заведения за домашни грижи, приюти за 
жени и бездомни, Центъра за приятелство с коренното население на Виктория и групи за 
новодошли и младежи, достигайки до 16 организации и повече от хиляда членове на 
общността - всичко това с малко повече от дарения и безвъзмездна помощ от 3 500 долара 
от Фонда за реакция на общността на канадските фондации. 

Проектът HeArts Together подкрепя изолирани и уязвими членове на общността да участват 
активно в проекта чрез сътрудничество с партньори от общността, включително здравни 
заведения и организации за услуги. Участниците изработват уникални глинени и боядисани 
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дървени сърца и послания, които се сглобяват заедно със сърца, изработени от деца и други 
членове на общността, в експозиции на открито в паркове и обществени места в Саанич. 

 

 
Снимка: https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-

project.html  

Сърцата са символ на грижата за близките, съседите и общността, както и на 
благодарността към работещите в сферата на здравеопазването и услугите. Тези 
колективни инсталации на сърца ще служат като наследство на споделения опит през тези 
времена, показвайки, че хората могат да се обединят като общност, като същевременно 
останат безопасно разделени. Изложени на обществени места, те напомнят на всички да 
продължат да бъдат в безопасност и да се грижат за всички в общността, докато 
човечеството продължава напред заедно. 

Условия за иновативност и успех  

Проектът "HeArts Together" има 
дълбоко значение за различни хора: 
майка и дъщеря, преживели насилие, 
си сътрудничат в изработването на 
сърце, което им помага да се справят с 
травмата заедно; членове на 
общността на метисите украсяват сърца 
в чест на своята култура; новодошлите 
използват сърцата си, за да благодарят 
на новите си канадски съседи за 
тяхната подкрепа и грижи; млад 

Снимка: https://www.saanich.ca/EN/main/parks-
recreation-community/arts/hearts-together-community-

art-project.html 

https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html
https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html
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художник със синдрома на Даун, който наскоро се е преместил в общността, успява да 
сподели своето изкуство и да намери връзка с околните. 

"Излагането на сърцата на обществени места кара хората да се чувстват, че принадлежат 
към едно цяло и са значими", казва Уедърстън. "Може да не можете да излезете в парка, 
за да видите сърцето си с всички останали, но знаете, че то е там. Става въпрос за това да 
бъдеш попитан, да почувстваш, че мнението ти е важно и че общността се интересува от 
него."  

Ангажиране на доброволци  

Дейността не би могла да се осъществи без доброволците дърводелци, които изработват 
сърцата и ги предоставят на крайните им ползватели.  

Източници: https://www.saanich.ca    

 

Въпроси за размисъл:  

1. Какви дейности могат да организират общините, за да подкрепят и ангажират 
своите жители? 

2. Как изкуствата и занаятите могат да се използват в подкрепа на хора, които 
преминават през трудни моменти? 

 

Тази добра практика е подготвена от Сдружение „Знам и мога“.  

 

https://www.saanich.ca/

