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Н а 4 и 5 юни на 
Игликина поля-
на в Природния 

парк „Витоша“ се про-
веде четвъртият годи-
шен спортен празник 
„Споделени игри“. Съ-
битието беше организи-
рано от Дирекцията на 
Природен парк „Вито-
ша“, Фондация „София 
– европейска столи-
ца на спорта“, Националната спортна 
академия „Васил Левски“ и Сдружение 
„ParaKids“. Инициативата, в която се 
включиха повече от 150 деца, за поре-
ден път показа, че планината е за всич-
ки и деца в неравностойно положение 
могат да спортуват и да се забавляват 
заедно със своите връстници. Събитието 
се провежда всяка година и има за цел 
да социализира и интегрира хората със 
специални нужди чрез споделени игри 
в природна среда, както и да покаже 
възможностите за активен начин на жи-
вот чрез спорт в планината.

Празникът бе открит от Андрей Ко-
вачев – евродепутат и член на групата 
на Европейската народна партия. При-
ветствия към участниците и гостите на 
събитието отправиха представители на 
ДПП „Витоша“, на Сдружение „ParaKids“ 
и Спортен клуб „Вертикален свят“, както 
и европейският юношески шампион по 
таекуондо Калоян Бинев – едно от лица-
та на инициативата „София – европейска 
столица на спорта“ за 2022 година. 

„Споделени игри“ включва надпре-
вари в 13 вида спорт със споделеното 
участие на хора със специални нужди, 
организирани от Спортен клуб „Верти-
кален свят“ и Сдружение „ParaKids“. 
Децата бяха въвлечени в активни 
спортни дейности и се запознаха със 
спецификите на заниманията с хора, 

които се нуждаят от помощ и съдей-
ствие. За поредна година се включиха 
млади спортисти от Сдружение „Центра-
лен полицейски таекуондо клуб“, за да 
приобщят към спорта хора в неравно-
стойно положение, които получаваха от 
тях напътствия. Капитаните на отделните 
отбори, доброволци, преподаватели в 
НСА и членове на сдружения за хора 
в риск подготвиха отделните спортни 
сетове, в които хора със специфични 
потребности получиха възможност да 
спортуват тенис на маса, бадминтон, 
алпийски тролей, футбол, ориентира-
не, бягане за незрящи с придружител, 
дисккечър, на гимнастически и фитнес 
уреди, както и да се забавляват във 
викторини и работни ателиета. Експер-
тите от ДПП „Витоша“ увлякоха децата 
с интересни лесовъдски игри, с които 
обогатиха познанията им за природата. 
Участниците получиха информационни 
материали – плакати, стикери, брошури 
от богатата витошка библиотека.

Близо две десетилетия тече проце-
сът по представяне и утвърждаване на 
намиращия се на територията на ПП 
„Витоша“ специализиран център „Игли-
кина поляна“, който дава възможност на 
хората да спортуват в планината и да 
усетят благоприятното въздействие на 
околната среда върху здравето си. Из-
градената през 2004 г. от ДПП „Витоша“ 

ДП П ”Витоша“
„Споделени игри“ на Витоша – 

планината е за всички

спортно-информационна алея за хора с 
увреждания на опорно-двигателния апа-
рат в м. Игликина поляна се превърна 
в посещавано и предпочитано място за 
отдих. Организираната от ДПП „Витоша“ 
дарителската кампания „Витоша – дос-
тъпна за всички“ стартира през ноември 
2017 г. с подкрепата на „Райфайзенбанк“ 
под мотото „Избери, за да помогнеш!“. 
Сред дарителите е Фондация „София – ев-
ропейска столица на спорта“ – инициатор 
на „Споделени игри“, подпомогнала кам-
панията и реновирала пътя до Игликина 
поляна за по-лесен и безопасен достъп.

По време на тазгодишните „Споде-
лени игри“ бе дадено и символичното 
начало на инициативата „24 часа Ко-
питото – CHARITY за децата шампиони“ 
– кампанията на Сдружение „ParaKids“ 
за благотворително бягане на Витоша. 
Същинският старт на маратона бе в 
14 ч. в Княжево, като той продължи до 
14 ч. на следващия ден по маршрут до 
м. Копитото и обратно. Атлетите, решили 
да подкрепят инициативата и каузата на 
смелите бегачи, се включиха с обиколки 
на трасето с дължина 7 км и около 700 м 
денивелация. Набраните средства са за 
участието на състезателите в Европей-
ските летни игри за деца и младежи с 
увреждания „Emil Open“(22 – 25 юни в 
Бърно, Чехия).
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