PROJECT “EUROPE IN THE TRAP OF THE IMMIGRANT CRISIS”
CO-FUNDED BY THE EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME OF
THE EUROPEAN UNION, TOWN TWINNING MEASURE

 Основна цел и приоритети на проекта:
Осъществяването на настоящият проект, с финансовата
помощ от Европейския съюз, по програма Европа за гражданите,
позволи успешно да се реализира четиридневно събитие –
конференция и кръгла маса, в периода 19-ти до 22.06.2018 год., в
гр. Стражица (България), събирайки 259 граждани, от които 132
от град Штип (Р. Македония) и 127 от град Стражица (България)
Партньори по проекта:
Настоящият проект се осъществи в партньорство с община Штип, Република
Македония, с която община Стражица има изградени дългогодишни добри взаимоотношения
и множество съвместни проекти в различни сфери. Осъществяването на събитието даде
възможност да бъде отворена още една врата в развитие на нашите взаимоотношения и
тяхното надграждане.

Основната цел на проекта бе да насърчи задълбочен дебат относно бежанската криза,
последиците, предизвикателствата и социалните проблеми свързани с нея. Това отношение
се дължи на няколко факти - терористичните атентати,
различията в обичайте и силно патриархалните
разбирания, грабежите, сексуалните нападения и
сблъсъците с мигранти, бягащи от близкия изток.
Афиширането на тези теми в национални и социални
медии повлияват още повече на негативните нагласи и
са основа за натрупване на омраза и ксенофобски
настроения сред гражданите на Европа без оглед на
това, че има и друга страна, липсва отворена дискусия и
че когато се говори за хора, не може да се поставят под
един знаменател. Събитието беше разделено на няколко
етапа, в първият беше представена информация за проекта, програма Европа за гражданите,
помощта предоставена от Европейския съюз, информация за партньорите, информация за
бежанската вълна и политиките на местно ниво за интеграция на уязвими групи. На втория
етап беше дадена възможност всеки желаещ да се присъедини към тематични групи в сферите
- социална, образователна, култура, младежки дейности и НПО, обсъждайки идеи,
възможности, инициативи, проблеми и други.

Програма на четиридневното събитие:

Денят 19/06/2018 г. беше посветен
на организирана конференция на която
лектори от двете общини, представиха
социалните
си
политики
в
частта
интегриране на уязвими групи, подпомагане
и насърчаване на жителите за безпроблемно
съжителство с всички лица на териториите
на двете общини. Презентирани бяха
основни моменти от политиките и работата
им върху развитието на образованието и
здравеопазването, способите за постигането на по-високи равнища на заетост, чрез прилагане
на иновативни подходи в икономиката и не на последно място се обърна внимание на
водещата ролята на гражданите в разработването на тези политики. Партньорите по проекта
споделиха своя опит в насърчаването и ангажирането на местните граждани, във всички
аспекти на живота в тяхната общност.
Денят 20/06/2018 г. бе проведен дебат, между всички участници на който бяха
идентифицирани проблеми, обменен опит, свързани с политиките на интеграция, споделена
практика на неправителствения сектор и работодатели в тази област. Съществуващата мрежа
за сътрудничество и партньорство ще продължава да оказва помощ при решаване на
различни ситуации и въпроси в сферата на дискутираните теми.
Денят 21/06/2018 г. беше посветен на
кръглата маса на която доброволци от
участниците, представители на гражданите,
неправителствените организации, работодатели,
както и експерти от общините Штип и Стражица,
обобщиха информацията от проведените дебати,
анализираха
нагласите,
страховете,
потенциалните рискове и предложените методи
за преодоляване на кризата, както и обсъдиха
последващи стъпки и действия.
Денят 22/06/2018 г. - участниците взеха участие в кръглата маса на която събраната
информация се дискутира на експертно ниво. Бяха планирани конкретни, последващи
дейности с цел те да могат да бъдат реално осъществими. Обменен бе опит, свързан и с
негативните явления от бежанската вълна, анализирани бяха последствия и рискове от
масовата миграция, споделена бе практиката на неправителствения сектор в тази област и от
двата партньора. Участниците в събитието взеха решение - изградената и действаща мрежа
от побратимените градове ще продължава да оказва взаимопомощ на участниците и в
бъдеще.

Осъществяването на настоящия проект даде
възможност да бъде проведена конференция и дебат,
засягайки следните теми - бежанската криза и мненията
на гражданите, местните политики за интеграция, в това
число култура, образование, социална сфера, младежки
дейности и икономика, политиката на ЕС по отношение
на бежанците, бе обменен опит и споделени добри
практики от партньорите по проекта.

Най-важното постижение бе полагането на основите в
изграждането на сътрудничество между участници от две различни
общности, които обединявайки усилия работиха и ще продължават да
работят заедно по ключови проблеми/теми, касаещи общонационални
въпроси. Видяхме как граждани успяха да преодолеят своите
предразсъдъци и да се включат в събитие, в което не само успяха да
изразят своето мнение, но и възможност да предложат действия за по
важни за тях теми, да предложат инициативи, а в последствие и да се
включат в тяхното изпълнение.

Сближаване и опознаване на културните особености, разбиране за близостта на двете
нации и общите проблеми, възможностите за сътрудничество в различни области;

Създаване на сътрудничество между гражданите, неправителствения сектор,
работодатели и представители на местната власт;

Дебатът даде възможност да се идентифицират проблеми и опасения, обменен опит
свързан с негативните явления от бежанската вълна, напрежението и опасенията на
участниците, както очаквания за бъдещето и какви са политиките в тази насока;
Изградените мрежи за сътрудничество и партньорството ще продължават да оказва
взаимопомощ и при решаване на различни ситуации и казусни въпроси;

Разпространени бяха информационни материали, включваща и осигурената подкрепа
от Европейския съюз;

С цел продължаване на сътрудничеството между участниците и след приключване на
проекта, е планирано да се осъществят разменни визити на партньорите;

Мотивиране и насърчаване на гражданското общество при решаването на ключови
теми и проблеми. По този начин се показа, че обединени и чрез активно участие на
гражданите може да се намерят решения или да се създадат инициативи, които да помогнат
в разрешаването им, да се интересуват и да участват активно в създаването на политики не
само на местно ниво, но и на Европейско;
Изрично внимание бе обърнато и на помощта на ЕС в създаването на единно общество,
без разделения и без пренебрегване;

Не на последно място, помогна да се създадат трайни транснационални
взаимоотношения, сближаване и опознаване между местната власт, гражданите и
организациите взели участие. Насърчено демократичното и гражданското участие на
гражданите на ниво Европейски съюз, подобрено тяхното разбиране за процеса на
разработване на политиките на Съюза и осигурена възможности за социална и
междукултурна ангажираност.
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