
ПОБЕДИТЕЛИ

НАГРАДА ЗА 
EВРОПЕЙСКИ 
ГРАЖДАНИН 2022

BG





3

АВСТРИЯ 5
ГРАЖДАНСКА СМЕЛОСТ – ИНИЦИАТИВА СРЕЩУ ДЕПОРТИРАНЕТО НА УЧЕНИЧКИ  5

БЕЛГИЯ 6
MY TALENTS. FOR DIVERSITY (МОИТЕ ТАЛАНТИ. ЗА МНОГООБРАЗИЕТО) 6
КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА PROMOTE UKRAINE (ПОДКРЕПА ЗА УКРАЙНА) 7

ХЪРВАТИЯ 8
FUND 5.5 (ФОНД 5.5) 8

КИПЪР 9
OXYGONO (КИПЪРСКИ ФОРУМ & NOMOPLATFORM) 9

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 10
ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА ОТ CHARITA ZNOJMO (ХАРИТА ЗНОЙМО) 10

#HOLKYZMARKETINGU 11

ДАНИЯ 12
EUROPE DIALOGUE („ДИАЛОГ ЕВРОПА“) 12

ЕСТОНИЯ 13
ASSISTING UKRAINE („ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА“) И ИНИЦИАТИВАТА UKRAINA HEAKS! 
(„ЗА УКРАЙНА“)  13

ФРАНЦИЯ 14
INTERADIONAL 14

ГЕРМАНИЯ 15
APPLICAID 15

ГЪРЦИЯ 16
DOCTORS OF THE WORLD („ЛЕКАРИ НА СВЕТА“) – ГЪРЦИЯ:  
СПЕШНА ПОМОЩ ПРИ ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ 16

УНГАРИЯ 17
MIKLÓS BOTH, СЪБИРАТЕЛ НА ФОЛКЛОРНИ ПЕСНИ 17

ИРЛАНДИЯ 18
JIGSAW PANDEMIC RESPONSE (РЕАКЦИЯТА НА JIGSAW НА ПАНДЕМИЯТА) 18
CONNECT MIGRANT YOUTH (СВЪРЗВАНЕ НА МЛАДИТЕ МИГРАНТИ) 19

ИТАЛИЯ 20
#SIAMOTUTTELAURA 20
YOUNG PEOPLE REMEMBER THE SHOAH (МЛАДИТЕ ХОРА СИ СПОМНЯТ ШОА) – 
SOS UKRAINE (ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА) 21

СЪДЪРЖАНИЕ



4

ЛАТВИЯ 22
HOSPISS LV (ХОСПИС LV) 22

ЛИТВА 23
BLUE/YELLOW (СИНЬО/ЖЪЛТО) 23

ЛЮКСЕМБУРГ 24
SLAVA UKRAYINI LUXEMBOURG („СЛАВА УКРАИНИ ЛЮКСЕМБУРГ“) 24

МАЛТА 25
THE DAPHNE CARUANA GALIZIA FOUNDATION (ФОНДАЦИЯ „ДАФНЕ КАРУАНА ГАЛИЦИЯ“) 25

НИДЕРЛАНДИЯ 26
NIEUWSCHECKERS (НИЮЗЧЕКЪРС) 26

ПОЛША 27
ХОСЕ АНДРЕС, ГЛАВЕН ГОТВАЧ, КОЙТО ХРАНИ БЕЖАНЦИ ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА  27
VOLUNTEERS WITHOUT BORDERS’ – REFUGEES FROM UKRAINE (ДОБРОВОЛЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ – 
БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА) 28

ПОРТУГАЛИЯ 29
ПРОЕКТ ЗА КАПАЧКИ ОТ БУТИЛКИ TAMPINHAS 29

РУМЪНИЯ 30
ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА 30

СЛОВАКИЯ 31
KNIHA EURÓPA V KOCKE (КНИГА „ЕВРОПА В КУБЧЕ“) 31

СЛОВЕНИЯ 32
LEGAL NETWORK FOR THE PROTECTION OF DEMOCRACY 
(ПРАВНА МРЕЖА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА) 32

ИСПАНИЯ 33
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ В БАНКОВИ КЛОНОВЕ· „#SOY MAYOR, NO IDIOTA“ 33
ANAR 116000 ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ ДЕЦА 34



5

АВСТРИЯ

ГРАЖДАНСКА СМЕЛОСТ – ИНИЦИАТИВА СРЕЩУ 
ДЕПОРТИРАНЕТО НА УЧЕНИЧКИ 

Историята на две ученички, израснали във Виена и депортирани посред нощ през януари 2021 г., 
предизвика обществено възмущение. 

Двата случая обаче не се оказаха в центъра на общественото съзнание просто така; за тях алармират 
двама ангажирани ученици, които отказват да седят безучастно, докато съученичките им са 
депортирани.

Те информират и мобилизират хиляди хора със своята отдаденост, твърдост, решимост и гражданска 
смелост.

Ето защо евродепутатите от Австрийската демократична социалистическа партия биха искали да 
номинират двамата училищни говорители Тео Хас (средно училище Stubenbastei, Виена) и Тира Ригби 
(Висш институт за професионално обучение във Виена) за наградата на гражданите.

Номинираме ги като представители на многото ученици, които излязоха на улиците, за да протестират 
срещу тежкото положение на своите съученички, участваха в седящи стачки, организираха петиции 
и повишиха на осведомеността на обществото.

Не всеки има смелостта да прояви такава гражданска смелост в името на своите убеждения. Но 
те доказаха своя граждански кураж и този факт заедно с начина, по който в живота си отстояват 
ценностите на солидарността и приятелството, ги превръщат в модел за подражание.

Именно като се борят за това, в което вярват, те накараха обществеността и политиците да говорят 
и показаха колко е важно да се има предвид доколко добре е интегриран един кандидат и по-
специално кое е най-доброто за детето, когато се разглеждат молби за убежище.
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БЕЛГИЯ

MY TALENTS. FOR DIVERSITY 
(МОИТЕ ТАЛАНТИ. ЗА МНОГООБРАЗИЕТО)

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity 
https://twitter.com/josipafriscic
YouTube : playlist?list=PLs0Ece-TWoSITHZq71qug2lE5VasZ-MIy 

Целта на проекта е да се насърчи приобщаването на хората с умствени увреждания на отворения 
пазар на труда чрез управление, базирано на многообразието; във връзка с това дружества споделиха 
своята гледна точка, опит и знания за наемането на работа на хора с умствени увреждания. 

Проектът се ръководи от Inclusion Europe, Plena Inclusión (Испания), EVPIT (Естония) и Училището 
по управление в Антверпен (Белгия), които са изготвили видеоклипове, за да популяризират 
управлението, базирано на многообразието, сред частните и публичните работодатели.

Бяха организирани два вида онлайн събития:

1. Трансфер на знания на ЕС в областта на управлението, основано на многообразието, и в 
сферата на недискриминацията, като акцентът беше поставен върху даването на примери за 
приобщаваща заетост.

2. Обучение за изграждане на капацитет в областта на управлението, базирано на многообразието, 
и в сферата на недискриминацията, съсредоточено върху политики, закони и инструменти на 
равнище ЕС, които могат да се използват за насърчаване на заетостта на хората с умствени 
увреждания, както и върху срещнатите пречки.

Като цяло:

• • до 7 държави е достигнато пряко;
• • направени са 15 видеоматериала;
• • резултатите са налични на 10 езика;
• • публикувани са 37 статии;
• • проявите, срещите и конференциите са достигнали до около 1747 души;
• • 3660 гледания в YouTube; 
• • 276 321 впечатления в рамките на кампанията в социалните медии 
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КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА PROMOTE UKRAINE 
(ПОДКРЕПА ЗА УКРАЙНА)

В пряк отговор на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г., 
неправителствената организация Promote Ukraine създаде Координационен център („проектът“) 
в Брюксел, Белгия. 

Основният екип на Координационния център от петнадесет доброволци осъществява връзката 
между различните възможности за помощ, предоставяни от участници от европейското гражданско 
общество, и нуждите на гражданите на Украйна. 

Центърът управлява редица схеми за набиране на средства, хуманитарна помощ и подпомагане на 
бежанците, насочени към укрепване на устойчивостта на Украйна, като по този начин се насърчава 
сътрудничеството между ЕС и Украйна и се улеснява интеграцията на страната в ЕС.

В основата на проекта е Координационният екип, който отговаря на нуждите на място в Украйна чрез 
конкретна хуманитарна и несмъртоносна военна помощ, както и в мерки за подкрепа на бежанците.

Средствата се набират от Екипа за набиране на средства, който изгражда партньорства с донори и 
спонсори и улеснява възможностите за даряване.

Екипът за помощ предоставя логистична и административна подкрепа за ефективното доставяне 
на хуманитарна помощ, несмъртоносни материали за отбрана и медицински материали за Украйна. 

Към 23 март 2022 г. центърът е предоставил помощ в размер на 50 285 EUR.

Освен това Екипът за подкрепа на бежанците има множество проекти, насочени към подпомагане 
на разселените от войната лица. 

Сред неговите постижения е създаването на културен център, който предоставя езиково обучение 
и психологическа подкрепа на украинските бежанци.
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ХЪРВАТИЯ

FUND 5.5 (ФОНД 5.5)

https://solidarna.hr/
Фейсбук: https://www.facebook.com/ivan.blazevic.7509/
https://www.facebook.com/solidarna
Туитър: https://twitter.com/solidarnahr
Инстаграм: https://www.instagram.com/solidarna.foundation/?hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ivan-blazevic-6b671076/

Solidarna („Солидарна“) възобнови Фонд 5.5 само 4 часа след земетресението на 29 декември 2020 
г. в Сисашко-Мославска жупания. SOLIDARNA незабавно започна с кризисна подкрепа и подготовка 
за дългосрочни проекти. 

Събрани са дарения в размер на 17,2 млн. хърватски куни от 27 614 граждани от 26 държави и 637 
дружества от 16 държави.

Всички набрани средства са насочени към социално уязвими жертви — бедни самотни възрастни 
семейства и бедни семейства, които се грижат за деца, възрастни хора, немощни хора и хора с 
увреждания, както и хора с хронични заболявания, като се обръща специално внимание на нуждите 
на населението в селските райони.

Подкрепата е съсредоточена върху:

• Кризисно жилищно настаняване и социална закрила (45%)
• Подкрепа за устойчиво възстановяване и жилищно настаняване (45%)
• Социално-икономическо възстановяване (10%)

По отношение на жилищното настаняване SOLIDARNA осигури 51 жилищни контейнера и оборудва 
още 33, над 25 къщи бяха ремонтирани, 10 семейства получиха жилищно настаняване чрез т.нар. 
„зелени къщи“, бяха построени 8 дървени „Къщи от солидарност за хората“ и започна изграждането на 
устойчиви къщи, които могат да издържат на земетресение до 9° по скалата на Рихтер. Еднократните 
финансови дарения стабилизираха доходите на 527 най-уязвими семейства. 

Общо над 1,200 семейства са получили помощ. 

1 милион хърватски куни са изразходвани в подкрепа на социални и икономически проекти в 
общността, които са създали заетост, разширяване на пазара и икономическо възстановяване.  

Всичко това е постигнато с шестима служители. 
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КИПЪР

OXYGONO (КИПЪРСКИ ФОРУМ & NOMOPLATFORM)

През февруари 2012 г. е учредена организацията Oxygono, неправителствена организация със 
седалище в Кипър. 

Oxygono означава кислород на гръцки език и неговото наименование е символично, тъй като 
организацията иска да осигури кислород за силно токсичния обществен дебат в Кипър. 

Oxygono започва да организира прояви в малък мащаб в Кипър, като приканва създателите на 
политики да споделят вижданията си в работни групи заедно с бизнесмени, представители на 
академичните среди и членове на гражданското общество. 

През 2019 г. започва подготовката на първата широкообхватна конференция на Oxygono, което 
води до стартирането на „Кипърския форум“ – проява, която обединява местни и чуждестранни 
създатели на политики, бизнесмени, научни изследователи и активни граждани, особено млади хора. 

Кипърският форум е най-голямата проява за създаване на политики в Кипър, това е начин за Кипър 
да се представи пред външния свят и мост между Кипър и институциите на ЕС. 

Той е съсредоточен върху устойчивите политики и приобщаването.

През 2019 г. Oxygono стартира също така Nomoplatform, първата парламентарна обсерватория в 
Кипър. Дотогава всички граждани или организации, които желаеха да научат повече за напредъка по 
неприетото законодателство в кипърския парламент, трябваше да се свържат с член на парламента 
или политическа партия. 

Nomoplatform предоставя цялата информация относно парламентарния процес, включително 
проекти на бъдещо законодателство и резюмета на парламентарните разисквания.

Nomoplatform работи заедно с Камарата на представителите, за да допълни работата си. 

Nomoplatform също така стартира мобилно приложение и се надява да започне да издава печатно 
списание с важни актуални парламентарни теми, за да достига до повече хора.
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ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА ОТ CHARITA 
ZNOJMO (ХАРИТА ЗНОЙМО)

Благотворителната организация Charita Znojmo предоставя помощ на Украйна в продължение на 
повече от 20 години. Тя има шест партньори, които помагат за идентифицирането на нуждаещите се.

Организацията подкрепя операции и лечение на деца от бедни семейства, бедни семейства като 
цяло, обучение на деца и предаване на ноу-хау на техните партньори.

Сега, във времето на руска агресия, те се съсредоточават върху хуманитарната помощ, предоставяна 
пряко от техните партньори там, където е необходима.

Проектът за хуманитарна помощ за Украйна цели да помогне на Украйна и нейните опустошени от 
войната градове.

Проектът обхваща вноса на пратки с медицински материали, спални чували и одеяла, трайни храни, 
бебешки и детски храни, лекарства и тоалетни принадлежности. 

От друга страна, майки с деца от Украйна биват транспортирани до Чешката република – вече са 
дошли 54 души, включително четири деца с увреждания. 

В рамките на този проект ще се проведат три пътувания за доставка, две от които вече са осъществени, 
а следващото ще се проведе на 7 април 2022 г., като едно от превозните средства ще бъде превозно 
средство за първа помощ, което ще остане там.

Проектът е създаден след избухването на войната в Украйна, т.е. на 24 февруари 2022 г. 

Проектът включва и приемането на хора, бягащи от войната от Украйна директно в Зноймо. 

Създаване на хуманитарен склад, който предоставя на хората дрехи, трайни храни, лекарства и 
тоалетни принадлежности. 

Също така организацията търси настаняване в подходящи помещения сред частни лица или в 
помещения за настаняване.

Charita Znojmo е голяма организация с дългогодишен опит в социалната и хуманитарната дейност; тя 
оказва помощ на високо професионално ниво, като същевременно запазва човешкото отношение.
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#HOLKYZMARKETINGU

https://holkyzmarketingu.cz/
Фейсбук: https://www.facebook.com/holkyzmarketingu
Инстаграм: https://www.instagram.com/holkyzmarketingu
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9FpQuOuJQnq0j1hvknfQCQ/featured

Ние от #HolkyzMarketingu (Момичета от маркетинга) вярваме, че заедно сме по-силни. Ето защо 
създадохме платформа, която предлага обучение, преглед на работни места или вдъхновение. 
Помагаме на жени, независимо дали работят в маркетинга или искат да започнат да го правят. 
Независимо къде се намират, какво е тяхното положение или на колко са години. 

Като част от нашите проекти предлагаме стипендии на жени от цял свят, за да подобрят позицията си 
на пазара на труда или да се върнат на него. Независимо дали са жени студенти, дали са в родителски 
отпуск, дали са на възраст над 50 години или са изправени пред трудности. 

Когато жените преминат през нашите образователни програми, ние им помагаме да се свържат с 
работодателите, благодарение на което 20% от завършилите нашите програми намират работа. 
Предлагаме Младша академия, за да помогнем на новостартиращите жени търговци да придобият 
основни познания. 

Академиите за напреднали за марки и маркетинг, ориентиран към резултати, целят да развият 
професионалната позиция на участниците в сектора. 

Когато жените се нуждаят от съвети за професионалното си развитие, ние разполагаме с 
наставничество, където те работят с наставник в продължение на четири месеца. Всяка седмица 
имаме няколко уебинара, за да помогнем на жените да бъдат информирани в тази област. 

Академията за бъдещи основатели жени помага на жени, които искат да развиват стопанска дейност, 
но нямат представа как да започнат работа. Ще им помогнем да стигнат до идея, да я тестват и ще 
им дадем бизнес план, който могат да представят на инвеститорите. 

В допълнение към образователните програми ние активно изграждаме най-голямата търговска 
общност на жени в Чешката република, която понастоящем наброява над 31 000 членове.

Ценностите на нашата общности са вдъхновение, подкрепа, свързаност и среда без омраза.
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ДАНИЯ

EUROPE DIALOGUE („ДИАЛОГ ЕВРОПА“)

https://www.facebook.com/profile.php?id=1532097360

„Диалог Европа“ е неформален граждански мозъчен тръст.

Целта е неформален диалог за Европа за гражданите, предприятията, организациите и политиците. 

Стремим се към свободен и неформален диалог за живота в Европа.

Същевременно искаме и към неформален диалог за международните организации, свързани с 
Европа, например ЕС, НАТО, ООН, Съвета на Европа, ОССЕ, ОИСР, Г7/Г20 и др. 

Ето защо акцентът е поставен и върху Европа в света.

Всички, които проявяват интерес към „Диалог Европа“, са добре дошли в тази група.

Контекст:

Контекстът на групата е Конференцията на ЕС за бъдещето на Европа, която има за цел да създаде 
широк дебат и диалог за ЕС и Европа. 

Бих искал да допринеса за този диалог от гледна точка на гражданите. 

Проведох различни интервюта и някои онлайн срещи (вж. раздел „Прояви“) като част от диалога. 

Освен това споделям различни вдъхновяващи текстове за Европа и света. 

Написах книга за трансграничния диалог и обмислям втора книга, в която да събера целия диалог.
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ЕСТОНИЯ

ASSISTING UKRAINE („ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА“) И 
ИНИЦИАТИВАТА UKRAINA HEAKS! („ЗА УКРАЙНА“) 

https://www.pagulasabi.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/
Фейсбук: https://www.facebook.com/pagulasabi

От 24 февруари 2022 г., когато Русия напада Украйна, естонският народ изрази ясното си желание да 
направи всичко възможно, за да помогне на Украйна и на украинците, бягащи от войната. 

Целта е да се гарантира, че хората, бягащи от войната, получават топло посрещане от обществото, 
когато пристигнат в Естония.

Организацията с нестопанска цел Pagulasabi вече има богат опит в подпомагането на Украйна. 

При настоящата война Pagulasabi реагира бързо и компетентно и в резултат на това се превърна в 
една от ключовите организации в Естония, които помагат за насочване и организиране на желанието 
на естонците да помогнат, така че украинският народ да може да се възползва във възможно най-
голяма степен.

Водещият принцип на Pagulasabi, за която най-важни са младите хора, е, че всеки може да направи 
нещо, за да помогне на украинците в този труден период. 

Наред с другото, организацията предлага възможност за парични дарения за предоставяне на 
хуманитарна помощ в Украйна и за подпомагане на украинците, пристигащи в Естония. 

Pagulasabi организира също така автобуси за евакуация от украинската граница до Естония и 
подпомага обмена на контакти между естонци и украинци.

Организацията предлага всеобхватна подкрепа за бежанците от войната, пристигащи в Естония. 

Pagulasabi обединява предложения за места за живеене и работни места, както и други услуги от 
физически лица и предприятия. 

Освен това организацията активно провежда медийна кампания.

Украинците виждат своето бъдеще в ЕС, но понастоящем плащат ужасна цена за това. Pagulasabi 
играе важна роля, за да се даде възможност на естонците да протегнат ръка в помощ на украинците 
в този труден момент и да ги уверят, че са добре дошли.
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ФРАНЦИЯ

INTERADIONAL

20 учители и 320 ученици от 5 европейски държави (Франция, Германия, Чешката република, Италия, 
Испания).

Ученици от средни училища или от общообразователни, или професионални училища.

Под ръководството на учителите учениците създават европейска младежка радиостанция на 
платформата eTwinning.

Те създадоха, направиха предложения и гласуваха за името, логото и мелодията на своята 
радиостанция. Те пишат статии на младежки теми.

Те създадоха дискусионни групи по конкретни теми.

Те ще запишат подкастове по интересни за младежта теми.

Те ще говорят за култура, както и на ежедневни теми.

Учителите се срещат редовно, за да определят рамка и цели за проекта. 

Освен това учениците се срещат в клас, за да пишат статии и да дебатират в дискусионните групи. 

Те обаче могат да се срещат и извън училищните часове и много от тях са станали приятели, като 
използват предпочитаните от тях платформи на социалните медии, за да общуват.

Подкастовете ще бъдат качени в пространството на проекта на специална страница, където хората 
ще могат да слушат записите.
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ГЕРМАНИЯ

APPLICAID

https://www.applicaid.org
Фейсбук: https://www.facebook.com/ApplicAidOrg/
Инстаграм: https://www.instagram.com/applicaidorg/?hl=de
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uqpVJRitZ8g&t=9s
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/applicaid?originalSubdomain=de

ApplicAid е социална организация, която помага на талантливи млади хора, желаещи да се издигнат 
в социалната стълбица чрез образование, да кандидатстват за схема за подпомагане, като по този 
начин се засилва изходящата мобилност на групите в образователно неравностойно положение. 

Финансовите пречки често възпрепятстват хората с такъв произход („първият в семейството“, 
бежанци, домакинства с ниски доходи, мигрантски произход и др.), които биха искали да учат в 
чужбина.

ApplicAid подобрява трайно професионалните и личните шансове на тези, които искат да подобрят 
своята съдба чрез образование, като прави подкрепата по-достъпна. 

За тази цел ApplicAid предоставя подробна информация за стипендиите и безвъзмездните средства, 
разчупва предразсъдъците и предлага персонализирана схема за цифрово наставничество в 
подкрепа на хората от групите в образователно неравностойно положение по време на целия 
процес на кандидатстване или записване.

Визията на ApplicAid е общество, в което всеки човек – независимо от своя социален, етнически или 
финансов произход – има равни шансове да използва уменията си и да достигне своя потенциал.

Тази (финансова) подкрепа дава възможност на европейските студенти да завършат ценен престой 
в чужбина, като стимулира тяхната международна мобилност и ги насърчава да приемат идеята за 
една обединена Европа. 

Досега те са помогнали на ученици в неравностойно положение да получат финансиране на обща 
стойност приблизително един милион евро.
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ГЪРЦИЯ

DOCTORS OF THE WORLD („ЛЕКАРИ НА СВЕТА“) – ГЪРЦИЯ:  
СПЕШНА ПОМОЩ ПРИ ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ

https://mdmgreece.gr/en 

„Лекарите на света“ (MdM) – Гърция е безпристрастна и независима хуманитарна организация, 
чиято основна задача е да се справя с неравенствата и социалните бариери пред здравето. През 
последните 32 години тя работи непрекъснато в Гърция и в чужбина.

От първата седмица на хуманитарната криза в Европа след масовото военно нахлуване на Русия в 
Украйна MdM помага на украински граждани, бягащи от Украйна, към съседни държави и към Гърция. 

До момента организацията е предоставила над 35 тона хуманитарна помощ и ръководи мобилно 
медицинско звено на румънската граница в продължение на повече от 40 дни, като предоставя 
първа помощ и основни здравни услуги и информация на пътуващи. 

Що се отнася до съоръженията за прием и ориентиране на украинци в самата Гърция, бюрата за 
помощ на MdM работят ежедневно в Атина и Солун, като предоставят психосоциална подкрепа, 
материална помощ и информация за новопристигналите. В същото време нейните отворени 
поликлиники предоставят здравни грижи и лечение на децата, жените и хронично болните.

Инициативите на MdM са пряко свързани с член 1 (Човешко достойнство), член 2 (Право на живот), 
член 6 (Право на свобода и сигурност), член 21 (Недискриминация) и член 35 (Здравни грижи) от 
Хартата на основните права на ЕС.
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УНГАРИЯ

MIKLÓS BOTH, СЪБИРАТЕЛ НА ФОЛКЛОРНИ ПЕСНИ

https://www.polyphonyproject.com/en
Фейсбук: https://www.facebook.com/polyphonyproject
Youtube: https://www.youtube.com/c/polyphonyprojectcom

Украинското наследство, натрупано в продължение на векове и понастоящем съхранявано предимно 
в песни от възрастни жени, ще стане достъпно за всички чрез проекта Polyphony в организиран 
формат на уебсайт. 

Единствената по рода си колекция от фолклорни песни на уебсайта и в YouTube може да представлява 
интерес както за музикалните любители, така и за научните изследователи. 

Онлайн архивът на фолклорната музика е вид кондензиран каталог с подробни описания на песни 
и видеоклипове, записани с 4K технология. 

Освен това мястото на произход на песните и местоположението на изпълнителите са геокодирани 
на онлайн карта. 

Всеки може да извърши търсене на сайта бързо и ефикасно въз основа на темите, основните мотиви, 
героите и данните за събирането на песните. 

Текстът на всяка песен е представен на оригиналния език, но вече се изготвят преводи на унгарски 
и английски език. Освен това проектът организира концерти с украински певци в Унгария, Франция 
и Украйна. 

Проектът, управляван от Унгария, има изключителен принос за опазването на културното и народното 
богатство на Украйна, чието значение е безценно, особено с оглед на последиците от настоящата 
война в Украйна. 

Междувременно в рамките на проекта Polyphony се роди програмата Folk_ME, управлявана 
съвместно от украинци и финландската академия „Сибелиус“; програмата се ръководи от Миклос 
Бот, като се съсредоточава върху интегрирането на фолклорната музика в музикално образование 
през 21-ви век, за да се опази културното наследство на Европа.
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ИРЛАНДИЯ

JIGSAW PANDEMIC RESPONSE 
(РЕАКЦИЯТА НА JIGSAW НА ПАНДЕМИЯТА)

www.jigsaw.ie
Фейсбук: https://www.facebook.com/JigsawYMH
Туитър: https://twitter.com/igsawYMH

Jigsaw („Джигсоу“) предоставя безплатни услуги за психично здраве и подкрепа за млади 
и възрастни, включително:

• Провеждане на индивидуални присъствени терапевтични сесии с млади хора (на възраст 
между 12 и 25 години) в 14 регионални центъра и онлайн по телефона и с видеовръзка. 
Към днешна дата над 50 000 млади хора са получили пряка подкрепа.

• Предлагане на общностни програми, насочени към по-добро информиране, подкрепа, 
образоване и овластяване на младите хора и на хората около тях на местата, където те 
живеят, учат, работят и играят.

• Предприемане на новаторски научни изследвания и солидна оценка, водещи до 
революционни доказателства.

• Предоставяне на широк набор от онлайн услуги и програми за подкрепа в сферата на 
психичното здраве чрез jigsaw.ie.

• Въвеждане на всеобхватна програма за средните училища, насочена към подпомагане 
на психичното здраве и благосъстоянието на младите хора чрез развиване на споделена 
отговорност за психичното здраве в цялата училищна общност.

По време на пандемията Jigsaw успя да премине в рамките на 12 дни от една до голяма степен 
присъствена организация към предимно цифрова организация, с ограничено прекъсване на услугата. 

За кратко време Jigsaw успя да продължи да предлага пряка подкрепа на младите хора чрез редица 
онлайн средства (телефон, видео, чат на живо, групов чат). 

Те продължиха подкрепата си за общностите (чрез уебинари, онлайн подкрепа и услуги), а подкрепата 
им за училищата нарасна с разработването и разгръщането на инициативата на Jigsaw One Good 
School (Едно добро училище) (над 200 училища) и Jigsaw Schools Hub (Училищен център на Джигсоу).
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CONNECT MIGRANT YOUTH 
(СВЪРЗВАНЕ НА МЛАДИТЕ МИГРАНТИ)

https://nascireland.org/
Фейсбук: https://www.facebook.com/ NascIreland 
Туитър: https://twitter.com/NascIreland 
Инстаграм: https://www.instagram.com/NascIreland 

Проектите на Connect подкрепят млади хора, търсещи убежище, бежанци и мигранти на възрасти 
между 14 и 23 години. От началото на проекта през 2018 г. Nasc са работили с повече от 200 млади 
хора от 38 националности. Nasc на ирландски означава „връзка“.

Като организация, развиваща социална дейност, Nasc се съсредоточава върху подпомагането на 
най-уязвимите млади мигранти, включително тези, които са изложени на риск от малтретиране 
или пренебрегване, деца, настанени в приемни семейства, децата, които са извън системата заради 
възрастта си, деца, чиято възраст е спорна, непридружени деца и млади бежанци, страдащи от 
проблеми с психичното здраве, травми, увреждания, бедност и бездомност. Nasc предоставя 
подкрепа за социална работа, насочена към децата и ръководена от тях. 

Основните области са:

• Подкрепа при ориентацията и достъп до здравеопазване.
• Достъп до подкрепа за психичното здраве.
• Връзки към дейности за интеграция и социално приобщаване.
• Поддържане на връзка с училища, социална работа и общностните агенции.
• Предоставяне на емоционална и практическа подкрепа като помощ за учене и ИТ ресурси, 

транспорт и основни нужди.
• Свързване на младите хора и техните семейства с обществените услуги, за да се помогне 

за облекчаване на бедността.
• Предотвратяване на злоупотреби и пренебрегване и специализирана подкрепа за младите 

хора, които са поверени на приемни грижи и услуги за последващи грижи.
• Справяне с всякакви въпроси, свързани с имиграцията или убежището, които могат да 

създадат пречка пред жизненоважни възможности за младия човек.

През 2020 г. Nasc е оказала подкрепа на 109 клиенти и е осъществила над 400 интервенции. 

Нашият подход е на сътрудничество и ние работим със съществуващи служби, за да помогнем 
за засилване на капацитета на водещите служби да отговарят ефективно на нуждите на младите 
бежанци.
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ИТАЛИЯ

#SIAMOTUTTELAURA

https://www.differenzadonna.org/en 

Инициативата #siamotuttelaura се ражда от случилото се с Лаура Масаро, която в Италия се превърна 
в символ на много сериозен и широко разпространен европейски феномен: отнемане на деца от 
майките, които съобщават за домашно насилие, основано на пола, от страна на бащата. 

Съдилищата в Италия и други държави в Европа (като Франция, Хърватия и Испания) се позовават 
на псевдонаучната концепция за „отчуждаване на родителите“ и лишават жени като Лаура от 
техните деца, често без да се вслушват в мнението на самите деца, което представлява нарушение 
на принципите на справедлив съдебен процес и засяга в непропорционално висока степен жените. 

Това е нарушение, наред с другото, на член 7 (зачитане на личния и семейния живот); член 20 
(равенство пред закона); член 21 (недискриминация), член 23 (равенство между жените и мъжете) 
и член 24 (права на детето) от Хартата на основните права на ЕС.

Сдружението Differenza Donna (Диференца Донна) е посветено на защитата на правата на жените 
и работи за даване на гласност на тези жени и за отстояване на принципите на правовата държава 
в Европа. 

То гарантира, че италианската съдебна практика вече признава незаконосъобразността на 
използването на псевдонаучни понятия в съдилищата в нарушение на основните принципи на 
правосъдието и Хартата на основните права.
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YOUNG PEOPLE REMEMBER THE SHOAH (МЛАДИТЕ ХОРА 
СИ СПОМНЯТ ШОА) – SOS UKRAINE (ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА)

www.scuolapolacca.it
Фейсбук: https://www.facebook.com/associzioneaPolonia

Денят за почитане на паметта не е само на 27 януари. Полският историк и социолог Павел Спиевак, 
университетски преподавател и в продължение на много години директор на Еврейския исторически 
институт във Варшава говори за ужасите на Шоа в дистанционно видео интервю. 

Това интервю води до създаването на мултимедиен автобиографичен дневник Il pianto senza lacrima 
(Плач без сълзи), който Регионалният съвет на Молиз избра за конкурса I giovani ricordano la Shoah 
(Младите хора си спомнят Шоа). 

Той отразява значението на паметта за миналото и необходимостта новите поколения да продължат 
да предават спомена за миналото чрез всички възможни средства за комуникация — от най-
традиционните до най-иновативните. Този разказ говори не само за личната болка, но и за всеобщата 
болка на цял народ, който е преследван и осъден без причина и все още не е намерил покой, както 
и за ужаса на войната в сърцето на Европа. 

Събитието е придружено от благотворителна акция за събиране на неща от първа необходимост, 
нужни на украинците, така че хората, бягащи от войната днес, да не се чувстват изоставени на 
произвола на нищетата и болката. 

Дарителската акция е организирана от асоциацията „Аполония“, която развива благотворителна 
дейност от много години и подкрепя най-нуждаещите се в трудни времена. 

Цялата история сякаш се повтаря с трагичните събития, на които сме свидетели през последните 
месеци. 

Културата е най-мощното оръжие, с което да се борим срещу предразсъдъците и да ги изкореняваме.
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ЛАТВИЯ

HOSPISS LV (ХОСПИС LV)

https://www.hospiss.lv/
Фейсбук: https://www.facebook.com/HospissLV
Инстаграм: https://www.instagram.com/hospiss_lv/

Този пилотен проект в Латвия беше обявен като 15-месечен проект, но мисля, че трябва да стане 
постоянен. 

Преди да го преживеете сами, изобщо не можете да си представите с какви ситуации може да се 
наложи да се справят Ваши близки. След като по чудо научихме за тази инициатива от новините по 
латвийската телевизия, веднага кандидатствахме. 

Не изминаха дори шест месеца от откриването на заболяването на един от членовете на нашето 
семейство до нейната смърт. 

За съжаление Клиничната университетската болница „Паулс Страдиниш“ многократно ни разочарова 
с отношението си, като използва пандемията и защитата на личните данни като претекст, с който 
реално забрани всякакъв контакт на семейството с пациента. 

Докато е в болница, пациентката получава инфекция в допълнение към съществуващото си 
заболяване. 

Без знанието на семейството тя е прехвърлена в болница „Юрмала“, където отношението е малко 
по-човешко. 

Там е съобщено, че пациентката, страдащ от рак четвърти стадий има инфекция, която е заразна, и 
че тя ще трябва да бъде изолирана в медицинско заведение, където ще трябва да остане в течение 
на една година. 

Семейството търси възможности, но институциите не желаят да приемат такъв пациент, тъй като 
кой би могъл да предостави подобни условия с интегрирани палиативни грижи? 

След това се срещнахме с екипа на Hospiss LV. 

Тяхното отношение, липсата на страх, професионализмът, приятелското чувство, уважителният им 
начин на работа и като цяло тяхното присъствие в такъв важен момент от живота като смъртта, са 
безценни! 

Техният персонал и лекари бяха на най-високо професионално ниво, както и пасторът, чийто грижи 
бяха също отлични. 

Както ние, като роднини, така и пациентът се възползваха от работа и отношение, каквито никога 
не съм виждал преди в Латвия. Такъв проект не трябва да остане само пилотен: така трябва да 
изглежда животът и достойната смърт в Европа. 
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ЛИТВА

BLUE/YELLOW (СИНЬО/ЖЪЛТО)

https://blue-yellow.lt/en/
Фейсбук: https://www.facebook.com//blueyellowforukraine

Инициативата Blue-Yellow, базирана във Вилнюс, подкрепя въоръжената съпротива на Украйна от 
2014 г. Тя е създадена от Йонас Охман, роден в Швеция режисьор, който работи без заплата само с 
подкрепата на доброволци.

Оттогава, както с литовски, така и с международни партньори, те непрекъснато предоставят на 
украински войници и доброволци несмъртоносни доставки, за да им помогнат да се борят с руската 
агресия.

От 24 февруари 2022 г. инициативата е в центъра на стремежа на Литва да помогне на украинския 
народ, който смело се сражава за европейските ценности.

Поради своята развита структура и дългогодишни надеждни дейности, след като Русия започна 
войната си на 24 февруари, за по-малко от месец Blue/Yellow събраха над 20 милиона евро дарения 
от литовския народ.

Помощта се предоставя директно на войниците, доброволците и териториални сили за отбрана, 
които се борят за свободата на Украйна. Набраните средства се използват за закупуване на каски, 
бронежилетки, лекарства, облекло и др.

През 2021 г. Йонас Охман публикува книгата Jazz of Donbas (Джаз от Донбас), в която представя 
собствения си опит с хибридната война на Русия в Украйна. 

Тази книга има за цел да ни напомни кои са Украйна и украинците, да допринесе за по-доброто 
взаимно разбирателство и да ни насърчи да подкрепяме смелите бойци, които защитават своята и 
нашата свобода в Източна Украйна.

Работата на Йонас Охман и неговата инициатива Blue/Yellow, включващи дългосрочно транснационално 
сътрудничество, допринасят за укрепването на нашия европейски дух. 
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ЛЮКСЕМБУРГ

SLAVA UKRAYINI LUXEMBOURG 
(„СЛАВА УКРАИНИ ЛЮКСЕМБУРГ“)

https://slava.lu/

Сдружението с нестопанска цел Slava Ukrayini Luxembourg е създадено през февруари 2022 г. след 
започването на войната в Украйна за неопределен период от време. 

Седалището е регистрирано в община Розър, Люксембург.

Основните цели на проекта са:

• предоставяне на помощ и подкрепа на всички мигранти от Украйна, както и на техните 
семейства, които търсят международна закрила в Люксембург;

• организиране на училище за украински деца и подпомагане при търсенето на жилища 
и работни места;

• осигуряване на необходимата административна подкрепа за социалната и професионалната 
интеграция на украинците.

Сдружението се управлява от съвет на директорите, съставен от 3 до 9 администратори, който се 
избира с обикновено мнозинство от общото събрание. 

Всяко лице, което подаде писмено искане до председателя, може да се регистрира в сдружението 
като член.

Всички функции, упражнявани в органите на сдружението, имат доброволен характер и не включват 
каквото и да било възнаграждение. 

Ресурсите на сдружението включват, без да се ограничават до: членски внос, самофинансиране, 
безвъзмездни средства и субсидии, дарения или завещания в негова полза.
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МАЛТА

THE DAPHNE CARUANA GALIZIA FOUNDATION 
(ФОНДАЦИЯ „ДАФНЕ КАРУАНА ГАЛИЦИЯ“)

https://www.daphne.foundation/en/
Фейсбук: https://www.facebook.com/DaphneCaruanaGaliziaFoundation
Туитър: https://twitter.com/daphnefdtn

Фондация „Дафне Каруана Галиция“ се ражда от нуждата. 

На фона на нарастващата безнаказаност и корупция, в Малта настъпи криза с върховенството на 
закона, чиято кулминация беше убийството на едноименната журналистка. 

Проектът възниква, за да се бори за справедливост и за независимо публично разследване на 
нейното убийство и продължава да утвърждава международните права на човека и върховенството 
на закона чрез национални, европейски и международни механизми и съдебни дела. 

Оттогава проектът работи активно за утвърждаването на основните права, съгласно Хартата на 
основните права, като се бори за прозрачност и отчетност на публичните органи в сътрудничество 
с институционални и неправителствени участници, за да предизвика промяна в Европа и Малта. 

Работата на Фондацията осигури важни победи за правата на човека, защитата на журналистите и 
достъпа до информация. 

Тя се превърна в пионер в изграждането на капацитет под ръководството на експерти за гражданското 
общество и медиите, като засили наблюдението в обществения живот и насърчи по-високи стандарти 
на управление. 

Сред инициативите на проекта са Мрежата за съдебни спорове от обществен интерес, първата по 
рода си организация за достъп до правосъдие, и Малтийският център за разследваща журналистика 
— платформа за данни, предназначена за развиване на набора от журналистически инструменти 
на Малта. 

И двете работят за прилагането на правата по Хартата в Малта, където сривът на върховенството 
на закона беше потвърден от общественото разследване. 

Проектът продължава да работи за насърчаване на журналистиката, защитаваща обществения 
интерес, върховенството на закона, отчетността и премахването на безнаказаността.
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НИДЕРЛАНДИЯ

NIEUWSCHECKERS (НИЮЗЧЕКЪРС)

Nieuwscheckers (Ниюзчекърс) проверяват новините. 

Независимо дали са публикувани във вестници, излъчени по радиото или телевизията или се 
разпространяват в социалните медии. 

Проверките се извършват от студенти (като част от учебни задачи), от платени редактори или от 
координаторите. 

Всички проверки на факти се проверяват, редактират и одобряват от един от координаторите преди 
публикуването им.

Мисията на Nieuwscheckers

Мисията на Nieuwscheckers е да помага на обществеността да прецени стойността на предлаганите 
(онлайн) новини и информация. 

Изпълняваме мисията си като проверяваме фактите по спорни твърдения на публични личности 
(като политици) и (новинарски) медии, но също и като обучаваме обществеността как да гледа 
критично на репортажите. 

По този начин се опитваме да подобрим качеството на обществения дебат.

Освен това нашата мисия е да запознаем студентите по журналистика и нови медии (в Университета 
в Лайден) с методите и инструментите за проверка на фактите, така че когато станат журналисти, те 
да могат да оценяват и проверяват информацията.
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ПОЛША

ХОСЕ АНДРЕС, ГЛАВЕН ГОТВАЧ, КОЙТО ХРАНИ БЕЖАНЦИ 
ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА 

Испанският главен готвач Хосе Андрес стига до границата между Украйна и Полша само няколко 
часа след началото на руското нашествие, за да сервира топла храна на хората, бягащи от конфликта. 

Оттогава готвачът не само остава в района, за да приготвя и координира подготовката на стотици 
порции храна за бежанците, пристигащи ежедневно на границите на Полша от различни части на 
Украйна, но също така е мобилизирал и подпомага местните ресторанти, за да могат да снабдяват 
засегнатите. 

Пример за това е камионът за храна „О, моят рамен“, разположен в приемния център в Корчова, 
полско село близо до границата.

Готвачът следва план първо да посрещне нуждите на украинските бежанци на границата и след това 
се измества към вътрешността на страната, за да изхранва нуждаещото се украинско население. 

Така Хосе Андрес координира доставките на храна на осем гранични контролно-пропускателни 
пункта в Полша и се движи из Украйна, където е необходимо, от Лвов до Киев, наскоро Ирпин, за 
да раздава лично храна на нуждаещото се украинско население.

Със своята хуманитарна дейност Хосе Андрес допринася за постигането на правата и ценностите, 
отразени в Хартата на основните права на ЕС, например човешко достойнство, като предоставя 
топла и питателна храна на хиляди хора, засегнати от конфликта.
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„VOLUNTEERS WITHOUT BORDERS“ – REFUGEES FROM 
UKRAINE (ДОБРОВОЛЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ – БЕЖАНЦИ ОТ 
УКРАЙНА)

Описание на проекта – резюме

След избухването на войната в Украйна Полската хуманитарна акция (Polska Akcja Humanitarna, 
PAH) ангажира стотици хора като доброволци в помощ на бежанците, спасяващи се от войната. 
PAH е полска неправителствена организация, която функционира от 30 години. От 2004 г. насам 
тя е и организация с общественополезна цел. Основната цел на организацията е да предоставя 
хуманитарна помощ на цивилното население, засегнато от въоръжени конфликти и природни 
бедствия, както и да образова обществеността, най-вече младите хора. Нейните дейности изцяло 
отразяват европейските ценности, посочени в член 18 от Хартата на основните права, в който се 
посочва правото на убежище.

Пълно описание на проекта

Въоръженият конфликт в Източна Украйна продължава от 2014 г. насам, а на 24 февруари 2022 г. 
войната обхвана останалата част от страната. Украинските граждани бяха принудени да бягат от 
домовете си в търсене на безопасен подслон в други части на страната и извън нея. Беше необходима 
помощ не само за бягащите от войната, но и за хората, приели бежанци в своите райони. Подкрепата 
обаче нямаше да бъде възможна без ангажираността на хиляди доброволци, които с голяма 
отдаденост предоставяха помощ на жертвите на войната.

Присъждането на наградата за европейско гражданство на доброволците, работещи за Полската 
хуманитарна акция, е признание за всички поляци, участващи в подпомагането на бежанците. 
Това беше голямо усилие, включващо жертването на собственото лично и професионално време. 
Отдаването на признание на PAH с тази награда е стимул за по-нататъшни действия за нуждаещите 
се, но най-важното е, че тя признава огромната работа и всеотдайността на всички, предоставили 
такава помощ както в Полша, така и в целия ЕС.

PAH извършваше дейностите си заедно с доброволци, предоставяйки денонощна помощ на пунктовете 
за преминаване на бежанците по полско-украинската граница. Фондацията създаде такива центрове 
на границата в Дорохуск, Хребенне и Зосин. Доброволците помагаха на бежанците в първите 
моменти след преминаването на границата, наред с другото, чрез осигуряване на храна, топли 
напитки, одеяла и хигиенни продукти. Те също така предоставяха изчерпателна информация относно 
правилата за престой в Полша и евентуална по-нататъшна помощ. Пунктовете за преминаване на 
бежанците бяха също така убежище за онези, които трябваше да съберат сили след изтощителното 
пътуване до Полша.

Всички граждани на Европейския съюз следва да бъдат запознати с важната роля на доброволците 
и тяхната ангажираност, особено във време на огромни предизвикателства и кризи, пред които е 
изправена европейската общност.
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ПОРТУГАЛИЯ

ПРОЕКТ ЗА КАПАЧКИ ОТ БУТИЛКИ TAMPINHAS

Фейсбук: https://www.facebook.com/vitor.branco.58

Проектът се ражда през 2005 г., когато на мен и една медицинска сестра ни хрумна идеята.

Той става официален през 2016 г. и се надяваме да се превърне в асоциация, тъй като създаването 
си помогнахме на много хора и институции, по-специално чрез закупуване на инвалидни колички 
и друго оборудване.

По време на пандемията от COVID-19 обединихме сили с организация за доставка на маски, щитове 
за лице и лични предпазни средства.

Неотдавна започнахме семинари в училища в региона на Лисабон, за да повишим осведомеността 
за проекта сред децата.

В момента се стремим да се преместим в централната част на страната (Алентежу), където ще можем 
да разполагаме със склад и да създадем три работни места.

Основната трудност, пред която сме изправени в момента, е съхранението и транспортирането на 
материали.
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РУМЪНИЯ

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

https://www.salvaticopiii.ro
Фейсбук: https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/

От началото на войната в Украйна организацията Save the Children („Спасете децата“) предоставя 
основни хранителни продукти, продукти за хигиена, облекло, обувки, детски продукти, одеяла и други 
продукти за незабавна помощ, предплатени карти, предоставяни безплатно от мобилни телефони 
оператори, емоционална подкрепа, превод и информационни консултации — информационни 
материали на украински език (информация относно процедурата за предоставяне на убежище, 
средства за пътуване, болници, карта и адреси на центрове за лица, търсещи убежище и др.). 

Тя е отговорила на острите нужди от незабавна хуманитарна помощ, информация и емоционална 
подкрепа както на границата, така и в центровете, където се настаняват майки и деца бежанци. 

Тя подкрепя групи деца от системата за закрила на детето в Украйна, за чиято безопасност екипите 
на „Спасете децата“ работят в тясно сътрудничество с органите.

„Спасете децата“ ще продължи да полага усилия за оказване на незабавна помощ на децата и техните 
семейства и ще следи постоянно нуждите от грижи както на новите бежанци, така и на тези, които 
са избрали да останат в Румъния за по-дълъг период, като поддържат постоянна връзка с властите.
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СЛОВАКИЯ

KNIHA EURÓPA V KOCKE (КНИГА „ЕВРОПА В КУБЧЕ“)

https://www.eukniha.sk
Фейсбук: https://www.facebook.com/marco.nemeth.73
Туитър: https://twitter.com/MarcoNemethEN
Инстаграм: https://www.instagram.com/nemethmarco

Реших да предложа книгата си, наречена Európa v Kocke („Европа в кубче“). 

Целта ми беше да повиша интереса на младите хора към Европейския съюз. 

Добре известно е, че младите хора в Словакия са относително зле информирани за ЕС. 

Убеден съм, че човек, който разбира защо е създадено това партньорство на европейските държави, 
ще участва активно в изграждането на демократично европейско общество.

Двадесет и седемте европейски държави, както и начинът ни на живот в Европа, са разгледани в 
настоящата книга от 245 страници. В нея накратко са разказани основните факти по един прост и 
разбираем начин. 

Тъй като разбирам гледната точка на моята възрастова група, създадох книга за „спокойни“ студенти 
и възрастни, тъй като понастоящем няма такова предложение. Идеята е книгата да е от младежи 
за младежи. 

Аз съм на 16 години. Всички илюстрации също са направени от ученици: Терка, Адриана и Люска.

Във всяка глава публикацията разглежда най-важните моменти от създаването на ЕС и 
функционирането на отделните институции.

Следващата глава разглежда въпроса за правата на човека, върховенството на закона, но също 
често обсъждани въпроси. 

Последната глава разглежда външната политика и политиката на сигурност на Съюза. 

Накрая подчертавам риска от разрастващата се дезинформация.

„Европа в кубче“ вече е в книжарниците, но искам книгата да стане по-близка до учениците, защото 
смятам, че е жизненоважно младите хора поне да познават основните принципи на работа на 
нашата общност.
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СЛОВЕНИЯ

LEGAL NETWORK FOR THE PROTECTION OF DEMOCRACY 
(ПРАВНА МРЕЖА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА)

https://pravna-mreza.si/
Фейсбук: https://www.facebook.com/pravnamreza
Tуитър: https://twitter.com/PravnaMreza

От няколко години Европейският парламент наблюдава защитата на демокрацията и принципите 
на правовата държава, които са основни ценности на ЕС. 

На принципа на същите ценности, през 2021 г. беше създадена „Правна мрежа за защита на 
демокрацията“ с цел намаляване на дисбаланса в достъпа до финансиране и правните средства 
за защита между държавата и лицата, чиито човешки права са били нарушени, като по този начин 
помага да се укрепват принципите на правовата държава и защитата на демокрацията. 

В началото на пандемията в Словения имаше непропорционално високи глоби за публични 
дейности, наказателни производства и производства за обезщетение за вреди, целящи сплашване 
и ограничаване на критиките, натиск върху медиите и гражданското общество, заплахи срещу и 
наказания на държавни служители, решили да говорят открито – все практики, представляващи 
груба злоупотреба със закона. Правната мрежа се превърна в символ на надежда и доверие в закона. 
За една година тази мрежа от НПО, с които си сътрудничат над 50 адвокати в Словения, се превърна 
в една от най-разпознаваемите организации в областта на върховенството на закона в Словения. 

Тя доразви дейностите си чрез трансгранично сътрудничество с колеги от Полша и Унгария, изправени 
пред подобни предизвикателства. 

От самото си създаване тя успя да привлече към своите проекти (по-специално наблюдението на 
публични събирания) млади хора, които се борят за демокрация и които са активни граждани. 

Това е особено важно през Европейската година на младежта (2022 г.). 

Успехите пред всички съдебни инстанции (включително конституционния съд) са доказателство за 
качеството и потвърждение, че работата на Правна мрежа е абсолютно необходима. 
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ИСПАНИЯ

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ В БАНКОВИ КЛОНОВЕ· „#SOY 
MAYOR, NO IDIOTA“

Финансовите услуги са основни услуги.

С преминаването към цифрови технологии много банкови трансакции бяха прехвърлени в интернет, 
което доведе до по-малко лично взаимодействие между персонала и клиентите в банковите клонове.

Испанският финансов сектор вече беше съкратил своята мрежа от клонове след финансовата криза 
от 2008 г.

След това пандемията доведе до закриването на още повече клонове.

Това сериозно ограничи достъпа до основни финансови услуги за някои групи от населението, 
особено за възрастните хора и хората с увреждания.

Карлос Сан Хуан е пенсиониран 78-годишен испански лекар, който страда от болестта на Паркинсон.

Поради заболяването си и треперенето на ръцете му, той се затруднява да натиска бутони или да 
тегли пари от банкомати. 

Тъй като банките се оказват неспособни да предоставят алтернативи на цифровия модел и 
практически услуги за клиенти „лице в лице“ не съществуват, Карлос Сан Хуан решава да стартира 
онлайн петиция, която призовава за по-добър достъп до банкови услуги.

Идеята му се оказа популярна, като събра 647 950 подписа и кара банковите асоциации да подпишат 
нов протокол заедно с Министерството на икономиката, в който поемат ангажимент да предоставят 
по-добри клиентски услуги на възрастните хора: по-дълго работно време на клоновете, приоритет 
за възрастните хора при обслужването и по-прости цифрови интерфейси. Петицията също така води 
до законодателни инициативи както в долната, така и в горната камара на испанския парламент.
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ANAR 116000 ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ ДЕЦА

https://www.anar.org/
Фейсбук: https://www.facebook.com/FundacionANAR
Туитър: https://twitter.com/FundacionANAR
Инстаграм: https://www.instagram.com/fundacionanar
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw

Екипът от психолози, социални работници и юристи на фондация ANAR отговаря на всички искания 
за помощ, свързани с изчезването на малолетно или непълнолетно лице (избягали, отвличания от 
родител, отвличания, загубени и др.) на телефонната линия за помощ 116000. 

Телефонът/чатът за помощ 116000 на ANAR цели да се помогне на деца, юноши и техните семейства, 
като им се дадат насоки, подкрепа и придружаване, когато е изчезнало ненавършило пълнолетие 
лице.

Основните функции на телефона/чата за помощ са:

• помощ при съобщаване на случаи на изчезване и незабавна връзка с полицията; 
психологическа и емоционална подкрепа за изчезнали деца и юноши и техните семейства;

• правни и социални съвети за семействата; подкрепа и сътрудничество при полицейски 
разследвания;

• насърчаване на международното сътрудничество: работа в мрежата на организациите, 
съставляващи Missing Children Europe (Изчезнали деца Европа) (Европейската федерация 
за изчезнали и сексуално експлоатирани деца), поради нарастващия брой на случаите, в 
които изчезнали деца сменят държавите;

• подпомагане на повишаването на осведомеността за случаите на изчезнали деца чрез 
социалните мрежи;

Децата могат да изчезнат при следните обстоятелства: бягство/незавръщане у дома: 

отвличане от родител; непридружени деца или юноши мигранти; загубено дете, злополука или друг 
вид изчезване; отвличане от непознат.

Телефонната линия за помощ/чат е обработила 2 892 искания за помощ във връзка със случаи на 
изчезнали деца през 2021 г.
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