Проектът «CARE. Cultural Action for Refugees in Europe»/
«Културни дейности за бежанците в Европа» бе финансиран с
подкрепа на Европейския съюз по програма "Европа за
гражданите"
Приложим за направление 2 – Мярка 2.2 „Мрежи от градове“
В рамките на този проект бяха проведени 7 събития:
Събитие 1 - Португалия (присъствено участие)

Участие: събитието събра 342 граждани, от които 88 от общини и асоциации на Manteigas/ Мантейгаш и
Afacidase (Португалия) 74 от общини и асоциации от Сан Валентино в AC, Miglianico, Lama dei Peligni,
Castelvecchio Subequo и Aca /Милянико, Лама дей Пелини, Кастелвекио Субекуо и Ака (Италия), 90 от
Vebron, Ecran Cévenol и Aqafi (Франция), 25 човека от Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Kralové,
Spolek Zaedno и Petrklíč (Чехия), 30 от Община Горна/Долна Малина и от Асоциацията за Бежанци и
мигранти/ АБМ (България), 35 от Сервия де Тер/ Cervià de Ter, Сан Естеве Сесровиерс/ Sant Esteve
Sesrovires, Сан Марти ве Лиемена/фSant Martí de Llémena, Ла Пера/ La Pera, Канейес/ Canyelles и
Евросивис/ Eurocivis (Испания).
Местоположение/ Дати: Събитието се проведе в Manteigas/ Мантейгаш (Португалия), от 16/12/2018 до
19/12/2018
Кратко описание: първото събитие, озаглавено „Ценността на културното разнообразие“, беше
посветено на оценяването на културното многообразие и съвпадна със Световния ден на правата на
мигрантите, отбелязан на 18 декември 2018 г. Тази първа фаза включваше португалски асоциации,
подкрепящи имигрантите, които вече са се заселили в територията на страната. Освен граждани, различни
португалски организации, участващи в подкрепата на имигрантите, участваха в конференцията, както и
Доктор Sofia Colares Alves/ София Колареш Алвеш от представителството но Европейската комисия в
Португалия.
Събитие 2 – Италия (присъствено участие)
Участие: събитието събра 179 граждани, от които 78 дойдоха от общини и асоциации на Сан Валентино в
AC, Милянико, Лама дей Пелини, Кастелвекио Субекуо и Ака (Италия) 23 от общини и асоциации на
Мантейгаш и Афацидасе (Португалия), 15 от Веброн, Екран Сивиньол и Акафи (Франция), 14 от Obec
Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro, Hradec Kralové, Spolek Zaedno и Petrklíč (Чехия), 19 от Община Съединение и
община Горна/Долна Малина, както и от Асоциация Бежанци и мигранти (България), 30 от Cervià de Ter,
Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles и Eurocivis (Испания).
Местоположение/ Дати: Събитието се проведе в Сан Валентино в A.C., Милианико/ Miglianico, Лама дей
Пелини/ Lama dei Peligni и Кастелвекио Субекуо/ Castelvecchio Subequo (Италия), от 06.05.2019 до
12.05.2019
Кратко описание: Втората фаза, озаглавена „Имиграционни публикации“, беше осъществена в община
Сан Валентино в Абруцо, Италия, където със сътрудничеството на други общини-партньори по проекта и
Асоциацията ACA беше организирана конференция за публикациите, посветени на имиграцията. Беше
представен и проектът за създаване на книжка с картинки, посветена на историята на имиграцията, избран
от общините и сдруженията на различните държави участнички. В другите общини-партньори (Miglianico,
Castelvecchio Subequo и Lama dei Peligni) бяха проведени учебни лаборатории, които позволиха на
училищата в тези италиански общини да доближат децата до света на илюстрираните книги.
Експериментирани бяха различни техники за създаване на книга и пробуждане на езиковата и визуалната
креативност на децата. Изложбата на IBBY International, създадена с цел преодоляване на езиковите

бариери и стимулиране на срещата между различни култури, съпътства всички дейности на
конференцията по проекта в Италия, и беше посетена от училища и граждани от различни региони..
Събитие 3 – Франция (присъствено участие)
Участие: събитието събра 180 граждани, от които 48 /бяха от Веброн, Екран Севеньол и Акафи (Франция),
77 бяха от общини и асоциации на Мантейгас (Португалия), 13 от Сан Валентино в AC, Милянико, Лама дей
Пелини, Кастелвекио Subequo и ACA (Италия),7 от Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Kralové, Spolek
Zaedno и Petrklíč (Чехия), 17 от Община Съединение, Асоциация за Бежанци и мигранти-България и
община Гдрна/Долна Малина (България), 18 от Cervià de Ter, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena,
de La Pera, de Canyelles и Eurocivis (Испания).
Местоположение/ Дати: Събитието се проведе в Канежан/ Canéjan (Франция), от 24/10/2019 до
27/10/2019
Кратко описание: Третата фаза на проекта беше посветена на реализирането на "Игрищата на CARE",
конкурс, чрез който бяха избрани най-добрите късометражни филми на тема имиграция, изпратени от
шестте страни партньори по проекта CARE. За избор на късометражни филми беше публикувано
обявление за конкурс на всички езици на проекта и бяха получени късометражни филми от всички странипартньори. В Канежан конкурсът събра жури, съставено от професионалисти от света на киното и
професор Драгош Кедрагого от Университета по изкуствата в Бордо, като президент. Избраните три найдобри късометражни филма бяха наградени.
Събитие 4 – България (онлайн)
Участие: събитието бе организирано от „Асоциацията за бежанци и мигранти в България” и
представители на Горна и Долна Малина и събра 126 участника, от които 26 бяха от община Горна и
Долна Малина, община Съединение, от асоциации и НПО работещи с проблемите на бежанците и
мигрантите в България, 59 - от общини и сдружения в Мантейгаш (Португалия), 11 от Сан Валентино в AC,
Милянико, Лама дей Пелини , Кастелвекио Субекуо, Сенеж и ACA (Италия), 18 от Веброн, Екран Севеньол/
Ecran Cévenol, и Акафи (Франция), 8 от Обец Вейпринс, Айзек Пилзен, Храдец Карлове, и сдруженията
„Сполек Заедно” и „Помощ от Петриклич” (Чехия), 4 - от Сан Естеве Сесровиес, Сан Марти де Лиемена, Ла
Пера, Кайелес и Евросивис (Испания).
Местоположение/ Дати: Събитието се проведе в платформата Zoom (СУ, България), на 12-14-16/04/2021 г.
Кратко описание: Заради пандемията от COVID-19 четвъртата фаза на проекта се проведе онлайн от
България. Конференцията, озаглавена „Стайността на гостоприемството“, разгледа въпросите за
предизвикателствата, трудностите, начините и ползите от интегриране на бежанци и мигранти в малки
населени места, свързани с тяхното развитие, както и възможностите за финансиране, предлагани от
Европейския съюз и развитието на социалното предприемачество от граждански сдружения на
представители на местното население и на бежанци и мигранти. Конференцията бе разделена на три
части, всяка от които се проведе в различен ден. Тема на Ден първи бе "Европейската политика за
интеграция на бежанците и мигрантите". След обръщенията на представителя на Европейската комисия в
България, Цветан Кюланов и на представителката на ВКБООН, Емилия Братанова Ван-Хартен, бе дадена
думата на Йонко Димитров от Община Горна /Долна Малина както и на представители на други общини и
граждански сдружения в България, които говориха интересно за предизвикателствата и възможностите на
интеграционния процес и развитието на малките населени места чрез социално предприемачество. Ден
втори бе посветен на темата "Между препоръките на ЕС и местните реалности" и бе осъществен диалог
между теоретиците и практиците на социалното предприемачество в България и Чехия, сред които имаше
представители на граждански сдружения, университетски изследователи, и бежанци.
Ден трети:
"Илюстрирани книги. Разработване на практики и обмяна на опит в сферата на образованието". Думата
бе дадена на съставителите на текста и рисунките в публикуваната от проекта CARE книга и на
композитора на музиката към книгата. За делника и вдъхновението на интеркултурното образование и
преподаването на Български език на бежанци говориха представителката на Каритас Радослава Загорова
и бежанката, журналистка и преподавателка от Иран, Фей Ешкевари.
Всички документи на
конференцията са събрани в книга, озаглавена „Сборник за приема на бежанци и мигранти в малките
общини”.

Събитие 5 – Чехия (онлайн)
Участие: събитието събра 116 участника, от които 39 от Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Kralové,
Spolek Zaedno и Petrklíč help (Чешка република), 31 се присъединиха от общини и асоциации на Manteigas
и Afacidase (Португалия), 18 – от Сан Валентино в AC, Милианико/ Miglianico, Лама дей Пелини/ Lama dei
Peligni, Кастелвекио Субекуо/ Castelvecchio Subequo, Сенжен/ Seneghe и Aca (Италия), 6 - от Веброн/
Vebron, Екран Севеньол/ Ecran Cévenol и Акафи/ Aqafi (Франция), 5 - от Община Горна и Долна Малина,
община Съединение, и АБМ (Bulgaria) , 17 - от Сервиа де Тер/ Cervià de Ter, Сан Естеве Сесровиерес/ Sant
Esteve Sesrovires, Сан Парти де Лема/ Sant Martí de Llémena, Ла Пера/ La Pera, Канейес/ Canyelles и
Евросивис/ Eurocivis (Испания).
Местоположение/ Дати: Събитието се проведе в платформата Zoom в Прага (Чешка република) на
04/06/2021.
Кратко описание: петия етап, осъщесвен също чрез видеоконферентна връзка, бе озаглавен „Етика и
работа за европейска интеграция“, и посветен на проблемите на трудовата интеграция на имигрантите
и значението на работата за интеграция на бежанците. В сътрудничество с чешките партньори бяха
избрани компании с добри практики за работа с имигранти, усвоили езика на диалога в условията на
мултикултурализъм. Конференцията беше повод за стигматизиране на расизма на пазара на труда. Всички
материали от конференцията са събрани в книга, озаглавена „Най-добри практики за интеграция в
Европейския пазар на труда“.
Събитие 6 – Чехия и България (онлайн)
Участие: събитието събра 187 участници, от които 31 от Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Kralové,
Spolek Zaedno и Petrklíč help (Чехия), 37 от община Съединение, Асоциация за бежанци и мигрантиБългария и други граждански сдружения, както и от Горна и Долна Малина, 36 се включиха от общини и
асоциации на Мантейгас и Афацидасе (Португалия), 15 от Сан Валентино в AC, Милянико, Лама дей
Пелини, Кастелвекио Субекуо, Сенеге и Ака (Италия), 30 дойдоха от общини и асоциации на Веброн, Акран
Сефенол (Франция), 38 дойдоха от общини и асоциации на Cervià de Ter, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí
de Llémena, La Pera, Canyelles и Eurocivis (Испания).
Местоположение/ Дати: Събитието се проведе в платформата Zoom на Прага (Чехия) на 17/06/2021 и
София (България) на 18/06/2021
Кратко описание: шестото събитие беше посветено на съвместното представяне на резултатите от проекта,
получени в България и Чехия. Поради трудностите при привличането на голям брой граждани да участват
по време на пандемия, беше решено да се повторят някои от презентациите и по този начин да се
предложи на гражданите на шестте страни-партньори още една възможност за участие.
Събитие 7 – Испания (присъствено и онлайн)
Участие: събитието събра 203 участника, от които 48 се включиха от общини и асоциации на Cervià de Ter,
Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles и Eurocivis (Испания), 46 - от общини и
асоциации на Manteigas и Afacidase (Португалия), 15 се присъединаха от общините и асоциациите на Сан
Валентино в AC, Miglianico, Lama dei Peligni, Castelvecchio Subequo, Seneghe и Aca (Италия), 28 - от общини
и асоциации на Vebron, Ecran Cévenol и Aqafi (Франция), 33 - община Съединение, община Горна и Долна
Малина, както и от други общини и сдружения (България), 33 - от общини и сдружения в Обец
Вейпрнице, Айесек Пилзен, Храдец Кралове, „Сполек Заедно” и „Помощ от Петрклич” (Чехия).
Местоположение/ Дати: Събитието се проведе в Барселона (Испания) и в общини, намиращи се близо до
Барселона, от от 21/10/2021 до 24/10/2021, и бе запомнящ се заключителен етап от осъществаването на
проекта.

