
 

ПРОЕКТ « Европски гранични заедници - размена на искуства и 
практики за прием на бегалците и социјална солидарност» - 

EUBorCo 

финансиран со поддршка на Европската унија во рамките на 
Програмата „Европа за граѓаните“ 

Низа 2 - Мерка 2.2 "Мрежи на градови" 
Во рамките на овој проект се спроведени пет (5) настани: 
 
Настан 1 
Учесници: На настанот учествуваа 78 граѓани, вклучувајќи 13 учесници од Градот Пеонија и 
младинскиот клуб УНЕСКО од Солун (Грција), 3 учесници од градот Гевгелија (Република Северна 
Македонија), 5 учесници од Малта, 2 учесници од градот Вијатор (Шпанија), 1 од градот Бриндизи и 
54 учесници од здружението CIVITAS SOLIS и градот Рочела Јоника (Италија). 
Локација/Дата: Настанот се одржа во градот Рочела Јоника, Италија, од 16/02/2019 до 19/02/2019 и 
беше организиран од Здружението CIVITAS SOLIS. 
Краток опис:  Целта на настанот беше да се оствари дијалогот и размената на искуства и добри 
практики меѓу партнерските градови и организации во врска со предизвиците со кои се соочуваат при 
приемот на бегалците и социјалната солидарност. 
На дневниот ред на 3-дневниот транснационален настан беа вмрежувачки активности со учество на 
локалните здруженија и соседните општини, студиски посети во селото Камини за да се истражи 
работата направена од организацијата Јунги Мунду во врска со поддршката и вклучувањето на 
бегалците и  исто така за запознавање со услугите развиени од здружението „Еурокуп Сервизи“ на 
локалната заедница за бегалци. Во центарот на 3-дневниот транснационален настан беше 
организирање јавна конференција во поранешниот манастир на Миними (Рочела Јоника) под наслов 
„Улогата на локалните заедници во промовирање на активно граѓанство, волонтирање и 
солидарност“ и отворена дискусија одржана во Градското собрание на Гиоиса Јоника со промоција 
на  активно граѓанство во Европа и размена на искуства за управување со кризи на бегалците и 
социјална солидарност. Конечно, беа организирани активности на отворен простор и поточно, Марш 
на солидарност во Рочела Jonоника, покрај учество на бројни локални граѓани и здруженија и 
симболично садење маслинови дрвја во Маринта, каде исто така уметничкото дело на локален 
уметникот инспириран од континуираниот прием на бегалците во областа беше презентиран за прв 
пат заедно со песна напишана од млад бегалец. 
 
Настан 2 
Учесници: На настанот учествуваа 80 граѓани, вклучувајки 11 учесници од Градот Пеонија и 
младинскиот клуб УНЕСКО од Солун (Грција), 2 учесници од градот Гевгелија (Република Северна 
Македонија), 3 учесници од Градот Варна - Европска младинска престолнина на Здружение Варна 
(Бугарија), 8 учесници од Градот Рочела Јоника и Здружението CIVITAS SOLIS, Сидерно (Италија) и 
56 учесници од Градот Ис-Свиеки и (Малта). 
Локација/Дата: Настанот се одржа во градот Ис-Свиеки, Малта, од 11.04.2019 до 14.04.2019 година и 
беше ко-организиран од „Фабриката КИТЕ“ и Локалниот совет на Ис-Свиеки. 
Краток опис:  Целта на настанот беше да се оди подалеку во разбирањето на заедничките европски 
пристапи, како и на локалните пристапи во однос на управувањето со кризата и приемот на 
бегалците преку дијалог со важните здруженија и засегнати страни со релевантно искуство, како и да 
споделиме идеи за тоа како би можеле да ја подобриме нашата работа на терен, влијаејќи и 
ангажирајќи ги поактивно локалните засегнати страни и граѓаните. 
На дневниот ред на 3-дневниот транснационален настан беа отворени јавни презентации во врска со 
(а) иницијативите што ги презеде Градскиот совет на Ис-Свиеки за интеграција на бегалци и 
мигранти, (б) Сегашноста на Европа и социјалната солидарност и (в) состојбата на мигрантите и 



бегалците во Малта, вклучувајќи ги главните предизвици со кои се соочуваат институциите на Малта 
и заедниците на бегалците и мигрантите. Организирана беше и отворена јавна дискусија со три 
организации од Малта (Проект “Hal Far Outreach”, Социјална одговорност на Фудбалскиот сојуз на 
Малта СР фудбал, Здружение на жени мигранти) кои се активни во интеграцијата на бегалците и 
мигрантите во Малта. Покрај тоа, се одржа попладневна конференција во градското собрание Ис-
Свиеки, која се фокусираше на важноста на интеграцијата на мигрантите и бегалците, улогата на 
медиумите во процесот, личните, заедничките, националните и меѓународните улоги за 
промовирање на интеграцијата. Конечно, транснационалниот настан опфати две важни посети: 
Првата беше на Архиепископијата на Малта каде што Архиепископот ја прифати делегацијата на 
EuBorCo во просториите на архиепископијата и се вклучи во дискусија со нас, фокусирана на 
моменталната состојба на бегалците и иницијативите во врска со нивната интеграција во различните 
земји на делегациите, како и важноста на верските институции како гласови за застапување во врска 
со благосостојбата и правата на бегалците. Вториот беше во Мировната лабораторија која се 
наоѓаше веднаш преку центарот за бегалци на Hal Far Outreach. Таму тие делегацијата на EuBorCo 
разговараа со о. Дионису Минтоф, кој беше еден од најгласните застапници за правата на бегалците 
и мигрантите, како и активно учествуваше во давањето можности да започнат нов живот на Малта. 
 
Настан 3 
Учесници: На настанот учествуваа 84 граѓани, вклучувајќи 5 учесници од Здружението CIVITAS 
SOLIS, Рочела Јоника (Италија), 2 учесници од градот Виатор (Шпанија), 1 учесник од фабриката 
КИТЕ, Ис-Свиеки (Малта), 10 учесници од Варна Европска асоцијација на младински капитал, Варна 
(Бугарија), 8 учесници од градот Гевгелија, Република Северна Македонија и 58 учесници од Градот 
Пеонија и младинскиот клуб УНЕСКО од Солун (Грција). 
Локација/Дата: Настанот се одржа во градот Пеонија (Поликастро и Гумениса) во Грција од 
11/11/2019 до 14/11/2019 и истиот беше организиран од општина Пеонија. 
Краток опис:  Целта на настанот беше размена на искуства и практики за развој на заеднички 
акционен план, нагласувајќи ја улогата на локалните власти (општините), здруженијата, невладините 
организации и граѓаните во однос на приемот и поддршката на мигрантите и бегалците. Локалните 
иницијативи, активното граѓанство, социјалната солидарност и волонтерството беа на врвот на 
агендата на транснационалниот настан. 
На дневниот ред на 3-дневниот транснационален настан во Општина Пеонија (Грција) беа вклучени 
мрежни активности со учество на локални претставници, засегнати страни и здруженија, студиски 
посети на места во општина Пеонија кои се директно поврзани со бегалската криза и конкретно до 
Центарот за угостителство на Н. Кавала и во областа на отворениот камп во 2015 година на 
Идомени. Беше презентирана и хроника и состојбата на уметноста во врска со бегалската криза, како 
што ја доживеаја локалното население. 
Во епицентарот на 3-дневниот транснационален настан беше организирање јавна конференција во 
Центарот за култура на Поликастро „Презентација на акции и добри практики во рамките на проектот 
EUBorCo“ проследена со работилница за изработка на заедничка стратегија за интервенција да се 
промовира интеграцијата на бегалците и мигрантите. Конечно, во Солун се одржаа две важни 
состаноци, првата со заменик министерот за внатрешни работи (Сектор Македонија-Тракија) г. 
Теодор Караоглу, каде делегацијата на ЕуБорКо го презентираше проектот, а втората со 
раководителот на Секторот за Генерален секретаријат за млади во Грција, г-дин Хараламбос 
Папајоану, каде главната тема на дискусијата беа младинските политики и иницијативи во корелација 
со поддршката на бегалците и мигрантите. 
 
Настан 4 
Учесници: На настанот учествуваа 78 граѓани, вклучувајќи 5 учесници од Здружението CIVITAS 
SOLIS, Рочела Јоника (Италија), 1 учесник од Фабриката КИТЕ, Ис-Свиеки (Малта), 10 учесници од 
Здружението на младински главнини на Варна, Варна (Бугарија), 8 учесници од Градот Пеонија и 
Клубот на млади на УНЕСКО од Солун (Грција) и 54 учесници од Градот Гевгелија, Република 
Северна Македонија. 
Локација/Дата: Настанот се одржа во градот Гевгелија во Република Северна Македонија од 
14/11/2019 до 17/11/2019 и беше организиран од општина Гевгелија. 
Краток опис:  Целта на настанот беше да се разберат локалните пристапи за приемот и 
гостопримството на бегалците, заедно со социјалната солидарност и активното граѓанство. Во оваа 
мерка, 3-дневниот транснационален настан вклучуваше отворени дискусии и работилница во врска 
со искуството на локалното население за бегалската криза од 2015 година и иницијативите започнати 



од граѓаните. Покрај тоа, тие имаа можност да разменат знаења и да ги изразат своите искуства за 
бегалската криза и за прашањето на имиграцијата воопшто. Конечно, беше организирана студиска 
посета во прифатниот центар за бегалци во Винојуг, каде делегацијата на ЕуБорКо имаше можност 
да разговара со бегалците, кои живеат во Северна Македонија и имаат добиено азил. 
  
Настан 5 
Учесници: На настанот учествуваа 78 граѓани, вклучувајќи 5 учесници од Здружението CIVITAS 
SOLIS, Рочела Јоника (Италија), 2 учесници од градот Бриндизи (Италија), 10 учесници од Градот 
Пеонија и младинскиот клуб УНЕСКО од Солун (Грција), 4 учесници од градот Гевгелија, Република 
Северна Македонија, 2 учесници од KITE Factory, Is-Swieiqi (Малта) и 55 учесници од општина 
Виатор. 
Локација/Дата: Настанот се одржа во градот Виатор во Шпанија од 23.01.2020 до 26.01.2020 и беше 
организиран од општина Виатор. 
Краток опис:  Целта на настанот беше да се подобри трансферот на добри практики помеѓу земјите 
и организациите, а со тоа да се промовира улогата на локалните заедници, активното граѓанство, 
волонтерството и солидарноста, како и разбирањето на заканите што ги носи евроскептицизмот. 
До оваа мерка, 3-дневниот транснационален настан вклучуваше мрежни активности и тимска игра 
„Бегалецот сум јас“, отворени дискусии и јавни настани. За време на првиот јавен настан поканетите 
претставници  ги споделија своите искуства за справување со кризата со бегалците во нивните 
градови и исто така гледаа добри практики и проекти развиени во Виатор и Алмерија како целина на 
ова поле. Исто така, вториот јавен настан се фокусираше и на управувањето со приемот на 
бегалците во Алмерија. Поканети говорници - претставници на меѓународни и локални невладини 
организации ги споделија своите искуства и разменија идеи, додека беа детално упатени на 
предизвиците со кои се соочуваат. Конечно, делегацијата на Еуборко имаше можност да комуницира 
со жени имигранти и бегалци за време на специјалниот ручек подготвен од нив за сите учесници. 
 
За повеќе инфомрации за проектот посетете ја веб страната  http://euborcoproject.eu/  
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