
 

 

 

Проектът „Съединена Европа“ е финансиран от Европейския съюз 
по програмата „Европа за гражданите“ 

 

 

                     Приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; 

Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; 

Направление 1: "Европейска памет за миналото" 

Европа за 
гражданите 



Подготвителни дейности Среща на reUnite за оценка на напредъка 

Място / Дати: Събитието се състоя в Берлин, Германия от 03.12.2021 до 04.12.2021. 

 
Участие: В събитието с включиха представители на всички партньорски организации, общо 11 

участници, включително 
• 1 участник от град Мадрид (Испания),  
• 1 участник от град Лондон Обединено Кралство),  
• 1 участник от град Флоренция (Италия),  
• 2 участника от град Серес (Гърция),  
• 1 участник от град Варшава (Полша),  
• 2 участника от град Велико Търново (България)  
• 3 участника от град Зул (Германия)  
 

Кратко описание:  

Целта на подготвителната дейност беше да се съберат представители на всички партньори, за да се 
направи оценка на напредъка на проекта и на ситуацията (поради пандемията), да се обменят идеи и да 
се предложат подобрения за следващите събития. По време на първата част на срещата координаторът 
представи междинен доклад и оценка на събитията, разработени към момента. Партньорите обсъдиха 
нови идеи и предложения, които да бъдат включени в следващите събития, като по този начин бяха 
договорени и изготвени следващите дати и програми за международните събития. Също така бяха 
разгледани задачите на всеки партньор, както и плановете за оценка, комуникация и разпространение. 
На втория ден партньорите имаха възможност да посетят Бундестага, за да отбележат годишнината от 
обединението на Германия. В края на срещата всички партньори имаха ясни задачи и следващи стъпки 
по проекта и бяха включени подобрения за постигане на целите и успешно развитие на събитията 

 

Събития: 

По този проект бяха организирани 6 събития: 

 

Събитие 1 „Гражданско общество и гражданско участие в условията на тоталитарни режими“ 

Участие:  Събитието включи 55 граждани 

  
• 41 участника от град Велико Търново (България)  
• 3 участника от град Флоренция (Италия)  
• 2 участника от град Серес (Гърция)  
• 1 участник от град Зул (Германия)  
• 3 участника от град Мадрид (Испания)  
• 2 участника от град Варшава (Полша)  
• 2 участника от град Букурещ (Румъния)  
• 1 участник от град Осло (Норвегия)  
 

Място/Дата: събитието се състоя в гр. Велико Търново, България от  24/06/2021 до 25/06/2021 

Кратко описание:  

Целта на събитието беше да се обединят международни участници с местни изследователи и младежка 
група от Велико Търново, за да обсъдят функционирането на "затвореното" и "отвореното общество" и 
ролята на гражданските актьори по време на тоталитарните режими. Събитието започна с историческо и 
културно посещение на залата на Областната управа (в която се е помещавал Областният комитет на 
Българската комунистическа партия), както и с „историческо рали“, насочено към откриване на места, 
свързани с тоталитаризма в град. В следобедните часове се проведоха пленарни дебати и работни 
сесии по темата. На втория ден участниците се отправиха към град Килифарево и посетиха Музея на 
социалистическото оборудване. След това участниците се отправиха към Арбанаси и посетиха 
областната резиденция на комунистическия лидер Тодор Живков и църквата "Рождество Христово", 
която е част от културното наследство на ЮНЕСКО. По време на всички посещения и пътувания 
участниците имаха сесии за разказване на истории, базирани на спомени от тоталитарния период. В 
края на събитието партньорите се обединиха около факта, че ЕС е довел хората до демокрация и 
демократичен начин на живот и е способствал за гражданско участие. 

 

 



Събитие 2   „Въздействието на пандемията COVID-19 и ефекта върху защитата на основните 
права - ограничения и промени за защита на основните права“ 

 

Участие: Събитието включи 31 граждани: 
• 3 участника от град Велико Търново (България) 
• 3 участника от град Флоренция (Италия) 
• 18 участника от град Серес  (Гърция) 
• 2 участника от град Зул (Германия) 
• 3 участника от град Мадрид (Испания) 
• 1 участник от град Варшава  (Полша) 
• 1 участник от град Лондон (Обединено Кралство) 

Място/Дата: събитието се състоя в град Серес, Гърция от 15/09/2021 до 16/09/2021 

 

Кратко описание:  

Целта на събитието беше да се отпразнуват основополагащите ценности на Съюза, които политически 
формираха Европейската харта, и да се запознаят с историческите стъпки, довели до раждането на 
Хартата на основните права на гражданите на ЕС. По този повод темата беше съобразена с 
пандемичната ситуация, в която живеем. Участниците бяха приветствани от местни и институционални 
представители, както и с лекции за Активни европейски граждани и социална лекция, посветена на 
правото на труд в Европейския съюз. Партньорите домакини представиха Хартата на основните права на 
Европейския съюз: исторически контекст и съдържание. Всяка група от партньори концептуализира 
дадената тема в собствените си страни и разсъждаваше за възможните конфликти и ситуации по 
отношение на правата на човека по време на пандемията. Беше отбелязана групова дискусия, за да се 
стимулира колективното мислене и да се споделят мнения от различни европейски среди. Бяха посетени 
културни забележителности и места в града. На втория ден бяха изнесени две речи относно основните 
права на деца от малцинствени групи и бежанци по време на епидемията от Ковида-19 и се състоя 
културно посещение на манастира Тимиос Продромос. По време на това събитие партньорите имаха 
възможност да обменят опит, информация и общи проблеми или добри практики през призмата на 
основните права. 

 

Събитие 3 Омраза и други форми на нетолерантност: Извличане на поуки от днешния ден 

Участие: Събитието включи  86 граждани: 

 
• 52 участтника от град Лондон (Обединено Кралство) 
• 10 участника от град Мадрид (Испания) 
• 2 участника от град Будапеща (Унгария) 
• 3 участника от град Никозия (Кипър) 
• 1 участник от град София (България) 
• 2 участника от град Флоренция (Италия) 
• 1 участник от град Банул (Гамбия) 
• 1 участник от град Берлин (Германия) 
• 1 участник от град Зул (Германия) 
• 4 учасника от град Вилнюс (Литва) 
• 1 участник от град Рамалах (Палестина) 
• 1 участник от град Йоханесбург (Южна Африка) 
• 1 участник от град Бостън  (САЩ) 
• 1 участник от град Бомбай (Индия) 
• 1 участник от град Найроби (Kения) 
• 1 участнико от Истамбул (Tурция) 
• 1 участник от град Варшава (Полша) 
• 1 участник от град Серес (Гърция) 

Място/Дата: събитието се състоя в град Лондон, Обединено Кралство на 24/01/2022 и 5/07/2022 

 

Кратко описание:  

Целта на събитието беше да се споделят резултатите от новите предизвикателства пред 
многообразието и сближаването в Европа и да се обсъдят последните нагласи към интеграцията на 
имигрантите и бежанците, ромите и малцинствата. Бяха разгледани въпроси на европейската политика, 
както и инциденти от омраза и групово насилие на местно ниво, и бяха проведени няколко семинара, 
свързани с темата, с участието на експерти. В рамките на конференцията "Омраза, предразсъдъци и 



нетолерантност: Стъпки за обединение" участниците обсъдиха как социалните медии са променили 
начина, по който хората общуват, и са позволили на потребителите да създават свое собствено 
съдържание, превръщайки се в просуматори. Беше анализиран начинът, по който някои платформи, като 
Instagram и TikTok, служат като медия за насърчаване на расизма и омразата. В "Спектърът на омразата: 
В семинара "A voice, a choice, a chance for change" (Глас, избор, шанс за промяна) участниците се 
съсредоточиха върху медиацията в общността и инцидентите от омраза. През втория ден участниците от 
7-те партньорски организации обсъдиха заключенията за панелите от първия ден и споделиха 
констатации за новите предизвикателства пред многообразието и сближаването в Европа. Панелът 
"Въведение във възстановителното правосъдие и сложни случаи, включително престъпления от омраза" 
беше представен от директора на структурата, а имаше и панел за местни проекти, за да се запознаят с 
местни проекти (Интерактивен център за възстановително правосъдие) и да обсъдят дейности за 
сближаване на общността. Това беше чудесна възможност за партньорите да разсъждават заедно върху 
съществуващите политики на многообразие в Европа и как те влияят на гражданите и малцинствата по 
практически начин. 

 

Събитие 4 "Римският договор и началото на Европейската икономическа общност"  

 

Участие: Събитието включи 26 граждани 

• 4 участника от град Велико Търново (България) 
• 12 участника от град Флоренция (Италия) 
• 3 участника от град Серес (Гърция) 
• 1 участник от град Зул (Германия) 
• 2 участника от град Мадрид (Испания) 
• 2 участника от град Варшава (Полша) 
• 2 участника от град Лондон (Обединено Kралство) 

Място/Дата: Събитието се състоя в град Флоренция, Италия от 25/03/2022  дo 26/03/2022 

 

Кратко описание:  

Събитието бе посветено на началото на процеса на интеграция в ЕС и има за цел да се постигне по-
добро разбиране за ЕС и неговите ценности, както и да се оценят неговата история и културно 
многообразие. То започна с представяне на участниците и загряващи дейности, за да се опознаем и да 
започнем да преодоляваме граници. Проведе се уъркшоп на тема "Произходът на Европейския съюз, 
какво можем да научим", като участниците споделиха своите знания за Европейския съюз и неговия 
произход. На втория ден от събитието международни и местни участници се включиха в уъркшопа 
"Преоформете европейската карта", като използваха картография, за да изследват европейските 
ценности и сегашното им състояние. Младежите се отправиха и на културно посещение из града, 
съсредоточено върху запознаване с живота и делото на най-важните флорентински жени в историята. В 
края на събитието партньорите се обединиха около факта, че ЕС е донесъл на хората ценности и права 
като равенство, свобода, човешко достойнство, демокрация и върховенство на закона, но все пак 
правителствата и гражданите трябва да работят върху тях, за да гарантират запазването им в целия ЕС. 

 

Събитие 5  "Основополагащата схема на европейската интеграция - декларацията на Робърт 
Шуман"  

 

Участие: Събитието включи 30 граждани 

• 18 участника от град Варшава (Полша) 
• 2 участника от град Велико Търново (България) 
• 2 участника от град Флоренция (Италия) 
• 2 участника от град Серес (Гърция) 
• 2 участника от град Зул (Германия) 
• 2 участника от град Мадрид (Испания) 
• 2 участника от град Лондон (Обединено Kралство) 

Място/Дата: Събитието се състоя в град Варшава, Полша от 06/05/2022  дo 07/05/2022 

 

Кратко описание: 

Целта на събитието беше да се отбележат първите стъпки на европейската интеграция, като специално 
се посочи Декларацията на Робер Шуман като забележителен етап за ЕС. Участниците в събитието 
взеха участие в националното отбелязване на деня на Роберт Шуман - честване на Деня на Европа в 



центъра на Варшава, заедно с други младежи и сдружения от града. Бяха разработени някои игри и 
образователни дейности, свързани с европейската интеграция, а националните отбори на всяка страна 
имаха възможност да представят как Декларацията на Шуман се възприема в техните страни, като по 
този начин участниците можеха да обменят опит и история на своите страни. Беше разработена и 
интерактивна дейност, наречена "Всички пътища водят към... Брюксел", в която участниците "обиколиха" 
държавите-членки на ЕС. Бяха им представени въпроси за държавите и малки задачи, които включваха 
откриване на възможно най-много информация за политиките на ЕС. В края на събитието участниците 
успяха да открият много информация за страните от ЕС и за европейските институции. 

 

Събитие 6 "Демократичният преход и присъединяването към Европейския съюз "Къде свършва 
Европа" 

 

Участие: Събитието включи 27 граждани 

• 13 участника от град Мадрид (Испания) 
• 4 участника от град Велико Търново (България) 
• 2 участника от град Флоренция (Италия) 
• 2 участника от град Серес (Гърция) 
• 2 участника от град Зул (Германия) 
• 1 участник от град Варшава (Полша) 
• 1 участник от град Лондон (Обединено Kралство) 
• 1 участник от град Богота (Колумбия) 
• 1 участник от град Киев (Украйна) 

Място/ Дата: Събитието се състоя в град Mадрид, Испания, от 15/09/2022  до 16/09/2022 
 

Кратко описание:  

Целта на събитието беше да се обсъдят конкретни аспекти на разширяването на ЕС, неговото 
въздействие върху гражданите на ЕС и на страни извън ЕС в тяхното ежедневие, личностно и общностно 
развитие. В рамките на събитието бяха планирани няколко дейности както за работа по темата, така и за 
създаване на добра работна среда и насърчаване на културния обмен и обмена на знания. През първия 
ден се проведе състезание "Какво знаете за ЕС?". Kahoot тест като въведение и презентации на 
различните партньори за това как влизането в ЕС е повлияло на всяка страна. През втория ден 
участниците споделиха опасения по някои общи въпроси, свързани с ЕС, правата и новата криза. Беше 
изнесена лекция за новите предизвикателства в ЕС, включително за околната среда, правата на човека 
и миграцията, както и за младежта, а участниците бяха включени в различни дейности, за да обсъдят 
бъдещите стъпки и предложения за промяна. По време на тези дейности възникнаха някои интересни 
теми и заключения. В края на събитието се проведе обиколка по групи из Мадрид с различни задачи, 
които участниците трябваше да решат и да научат повече за града. Като последно събитие от проекта, 
това беше много емоционално и продуктивно събитие. Имаше много добра атмосфера и бяха събрани 
някои интересни и вдъхновяващи заключения и предложения, които да бъдат изпратени на европейските 
институции. 

 

 


