
 
 

 

Проектът „Eвропа в капана на имигрантската криза“ е финансиран 
от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“ 

 

 

 
            Приложим към Направление 2:  Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“  
 
Участие: проектът позволи да бъдат събрани 259 граждани, от които 132 са от град Штип (Република 
Македония) и 127 от град Стражица (България). 
 
Място/Дати: срещата се състоя в Стражица от 19/06/2018 г. до 22/06/2018 г. 
 
Кратко описание: 
 
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. 
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