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„Накарайте хората да работят заедно,  
покажете им, че извън техните различия 

и географски граници съществува общ интерес.“ 
 

Жан Моне 

Европа започва с една мечта за мирно, общо бъдеще и продължава по 
единствен по рода си и амбициозен път — европейската интеграция. 
След седем десетилетия на траен мир, Съюзът и неговите 500 
милиона граждани са  изправени пред сериозни предизвикателства, 
свързани със сигурността, благосъстоянието на гражданите и 
ролята на Европа в един все по-многополюсен свят. 

В този контекст програма „Европа за гражданите“ е важен 
инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Съюза да 
получат по-активна роля в създаването и развитието на визия 
за бъдещето на Европа. Програмата популяризира основните 
европейски ценности, споделената история и насърчава чувството 
на ангажираност и гражданско участие. Чрез финансиране на проекти 
и дейности, програмата насърчава създаването на устойчиви мрежи 
за взаимодействие, популяризира общата история и споделените 
ценности на Европа, превръщайки се в отправна точка за създаването 
на чувство за принадлежност към ЕС.

Настоящата брошура разказва успешните истории на българските 
бенефициенти, подкрепени от програма „Европа за гражданите“ в 
периода 2014-2017 год. Като водеща европейска програма в областта 
на активното гражданство, програмата финансира 17 български 
проектни предложения на обща стойност  € 1 636 750. В допълнение, 

български организации вземат участие като партньори в 119 
европейски проектни предложения, финансирани през същия период. 

Екипът на Национален център за контакт по програма „Европа за 
гражданите“ имаше огромната привилегия да се включи в създаването 
на голяма част от тези проектни предложения – чрез предоставяне 
на съвети, информация и търсене на партньори. Представените 17 
проекта показват визията на избраните организации за развитието 
на ЕС, подчертават значението на младите хора и гражданските 
дебати, насърчават иновативни методи и прояви на гражданска 
активност и участие и разглеждат отправни моменти от 
европейската история и тяхната релевантност днес. 

Благодарим Ви за усърдната работа, вдъхновението и емоциите! 

УСПЕШНИ ИСТОРИИ

Екипът на Национален център за контакт по програма 
„Европа за гражданите“



2014 / 18  / 1321 

2015 / 19  / 955 

2016 / 21  / 1265 

2017 / 15  / 955 

БРОЙ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И СЪБИТИЯ



Направление 1:
Европейска памет за миналото



  Година 

 2014

  Партньори: 

 България, Унгария, Румъния,  

 Дания, Сърбия, Полша, Гърция,  

 Италия, Латвия, Естония

  Направление 1:  

 Европейска памет за миналото

  Начало: 

 01-11-2014

  Край: 

 01-11-2015

  Бюджет: 

 100 000 евро

ПРОЕКТ “REFLECTIONS 
OF THE FUTURE”

Повече за проекта тук

СДРУЖЕНИЕ “МЕЖДУНАРОДЕН 
АЛИАНЦ ЗА РАЗВИТИЕ” 

“Reflections of the Future” е проект, който цели 
да насърчи информиран дебат за историята и 
наследството на комунизма в Европа и европейските 
държави след 1989 г.

ЦEЛИ:
1. Представяне наследството на комунизма чрез 
създаването на виртуален исторически музей и 3D 
интерактивни модули/игри;

2. Ретроспекция на историческите събития след 
падането на Берлинската стена и тяхното влияние 
в живота на хората днес;

3. Насърчаване изучаването на наследството 
със специален фокус върху социалното и културно 
взаимодействие и отражение на идеологията на 
тоталитарния режим върху младите днес.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1. Проучване на различни форми на насилие и 
нарушаване на човешките права и основни свободи 
от тоталитарните системи в Европа през 20 век;

2. Събиране на доказателства за политически 
затворници, депортирани, дисиденти и други жертви 
на тоталитарните режими и техните семейства 
чрез методите на устната история и използването 
на видео, аудио и компютърна техника;

3. Посещения на масови гробове, концентрационни 
лагери, паметници и други места, свързани с 
насилието на тоталитарната държава;

4. Изграждане на виртуална библиотека и 
създаване на виртуален музей на комунизма;

5. Създаване на 3D интерактивна образователна 
платформа;

6. Организиране на конференции, лекции, 
виртуални изложби, свързани с влиянието на 
комунистическата идеология и нейното отражение 
върху живота на съвременния европеец, 25 години 
след падането на Берлинската стена.

http://reflection-on-the-future.info/about-the-project/


ПРОЕКТ „70 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВОЙНАТА - 70 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО - ДА ЗАЩИТИМ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО 
СВОБОДНИ И В МИР И ДА ИЗГРАДИМ БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА (МИР)“ 

  Година 

 2015

  Партньори: 

 България, Румъния, Германия, Словения

  Направление 1:  

 Европейска памет за миналото

  Начало: 

 31-01-2016

  Край: 

 30-07-2016

  Бюджет: 

 100 000 евро

СДРУЖЕНИЕ “УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА “ЕВРОПА” 

70 години след края на Втората световна война почти 20% от населението на 
Европа е с радикално десни възгледи за света. Нарастват предразсъдъците към 
различното и ксенофобските настроения.

Проект „Мир“ цели да подчертае 8 май като „Ден на освобождението”. Свобода, която 
иска непрекъснато да бъде откривана и сътворявана наново – една от ценностите 
на Европа. Всяко поколение възприема Холокоста, национализма и неговите 
жестокости по собствен начин. Проектът се стреми да събуди любопитство и 
съпричастие към историята като по този начин гарантира изграждане на бъдещето 
на Европа в мир, толерантност и достойнство, без расизъм.



„Маркетинг от уста на уста. 
Работим с тях от много години, 
реализирахме няколко успешни 
проекта и сега непрекъснато 
разширяваме мрежата от 
партньори. Съвет: Надеждното 
партньорство е залог за добър 
успех.“

Какви са задължителните ус-
ловия, за да бъде един проект 
успешно реализиран? 

„Добро планиране, въвличане на 
различни генерации, надеждно 
партньорство, популяризиране и 
устойчивост на резултатите.“

Как намерихте партньорите 
си по проекта? Бихте ли 
споделили съвети за избора на 
партньорски организации?

Сдружение “Учебна работилница „Европа”

Повече за проекта тук

http://frieden-bg.eu/


  Година 

 2016

  Партньори: 

 България, Полша, Естония, Сърбия, 
Литва, Румъния, Латвия, Германия, Унгария, 

Чехия

  Направление 1:  

 Европейска памет за миналото

  Начало: 

 31-09-2016

  Край: 

 28-02-2018

  Бюджет: 

 100 000 евро

ПРОЕКТ “UNSPOKEN TRUTHS”

СДРУЖЕНИЕ “МЕЖДУНАРОДЕН АЛИАНЦ
ЗА РАЗВИТИЕ” 

Проектът цели да насърчи информиран обществен дебат за историята и 
наследството на комунизма в Европа и по-специално значението на обществената 
опозиция срещу тоталитарните режими в периода 1953-1989 г. във всички 
посткомунистически страни.

„Unspoken Truths“ прави историческа ретроспекция на националните съпротивителни 
движения срещу комунистическия режим и анализира политическите процеси в 
периода 1953-1989 г. и тяхното въздействие върху политическата и идеологическа 
карта на съвременната Европа. 

Проектът цели да инициира дебат в европейското общество, който да доведе 
до задълбочена оценка на комунизма и да внесе промени в образователния 
подход в изучаването на комунизма в училища и университети. Документалният 
филм “Забравената съпротива” и международна конференция “История на 
комунистическите съпротивителни движения в Европа” допринасят за включването 
на над 1000 директни и 10 000 непреки участници от 10 европейски страни в проекта.

Повече за проекта тук

http://idanetwork.eu/unspoken-truths/


  Година 

 2017

  Партньори: 

 България, Сърбия, Румъния, Латвия, Полша,   

 Унгария, Германия

  Направление 1:  

 Европейска памет за миналото

  Начало: 

 01-11-2017

  Край: 

 30-04-2019

  Бюджет: 

 97 750 евро

ПРОЕКТ “URBAN RECOVERY 17-17”
СДРУЖЕНИЕ “МЕЖДУНАРОДЕН АЛИАНЦ 
ЗА РАЗВИТИЕ” 

Проектът представя транснационален преглед на европейската история (1917-2017) - 
културните, демографските, технологичните и психо-политическите промени в Европа, 
представяйки предимствата на демократичната система пред тоталитарния режим. 
Проектът проследява трансформацията на градската архитектура и представлява 
поредица от снимки и дигитални образователни възстановки, които показват лицето на 
Централна и Източна Европа като симбиоза между минало и бъдеще, хора и сгради.

“Urban Recovery 17-17” цели да 
заснеме и пресъздаде специфичната 
атмосфера на редица градове 
чрез дигитална интерпретация, 
реконструкция, както и да представи 
археологическите и историческите 
обекти и артефакти, датиращи от 
периода между световните войни 
и техните образи днес. Проектът 
описва визуално отдавна изгубени 
исторически следи (сгради и градове) 
в периода 1917-1939 г., като ги 
сравнява със съвременната градска 
среда, насърчавайки изучаването на 
историческото наследство с особен 
акцент върху социално-културното 
взаимодействие и въздействието на 
градската среда в миналото и в наши 
дни. 

Проектът се реализира в 
партньорство със 7 организации от 
7 държави с участието на над 5000 
европейски граждани в планираните 
дейности.

Повече за проекта тук

http://urbanrecovery.eu/


  Година 

 2017

  Партньори: 

 България

  Направление 1:  

 Европейска памет за миналото

  Начало: 

 01-08-2017

  Край: 

 31-01-2019

  Бюджет: 

 44 750 евро

ПРОЕКТ “REMEMBERING 
EUROPE: CIVIL SOCIETY 
UNDER PRESSURE AGAIN”

ФОНДАЦИЯ “БЛУЛИНК” 

За да подчертае историческото значение на ЕС и да 
насърчи европейското гражданство, този проект 
възстановява спомените за тоталитарните 
репресии и ги сравнява със съвременните опити 
за заглушаване на  гражданското общество и 
демократичното участие в Унгария, Полша и 
България, както и на други места в Централна и 
Източна Европа. Проектът работи за повишаване 
осведомеността за паметта за миналото, 
общата история и ценности на ЕС, като 
същевременно предлага практически отговор на 
предизвикателствата, пред които е изправено 
гражданското общество в страните от Централна 
и Източна Европа. 

Проектът отбелязва две ключови исторически 
събития от историята на Европа: краят на Първата 
световна война и събитията в Източна Европа в 
периода 1967-1968 г.

Фондация “БлуЛинк” ангажира водещи анализатори 
на историята, политиката, медиите и социалните 
движения в Централна и Източна Европа, които да 
изградят паралел между практиките на остракизъм 
и загубата на гражданство при тоталитарните 
режими и методите и риториката, използвани от 
днешните политици и медии срещу правозащитни, 
екологични и организации и групи, защитаващи 
демократичните ценности.

Ключово събитие от този проект е международен 
семинар, проведен в Централноевропейския 
университет в Будапеща, който цели да обвърже 
паметта за общата история с основните ценности 
на ЕС. Представители на гражданското общество, 
медии, политически анализатори и социолози ще 
обсъдят състоянието на гражданското участие, 
натиска и влиянието на институции и медии върху 
демократичната ангажираност и гражданска 
активност в участващите страни. 

Сред останалите дейности са виртуалнa редакция, 
която чрез най-високите етични и професионални 
стандарти позволява на журналисти от 10 страни 

да отразяват неуспехите и добрите примери 
на организации на гражданското общество, 
защитаващи основните ценности на ЕС. Историите 
са достъпни онлайн на английски и български 
език на страниците на виртуалните издания за 
журналистика в обществен интерес, BlueLink.
info и Evromegdan.bg, и на други европейски езици в 
партньорски медийни сайтове.

Повече за проекта тук и тук

http://www.bluelink.net/novini/da-si-pripomnim-evropa.html
http://www.bluelink.net/en/remembering-europe-civil-society-under-pressure-again.html

