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ПЛЕВЕН БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН ДОСТОЙНО НА РАБОТНА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТ В ГЕРМАНИЯ
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"
Четвъртък, 19 Април 2018

В работна среща от 9 до 12 април в германския град Люнебург по проект „Демокрация в криза - популизмът и
радикализмът като предизвикателство пред демокрацията - ДЕМО” участва група от сдружение „Учебна
работилница Европа”. В групата се включи като представител на местната власт секретарят на Община Плевен,
Паулина Кирова. Проектът се финансира от Европейската комисия по програма „Европа за гражданите“, мярка
„Мрежа от градове“ и е с продължителност от 15.01.2018 г. до 30.09.2019 г. Кординатор по проекта е сдружение
„Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, а партньорите са „Учебна работилница Европа”, Плевен, България,
Румъно-германска фондация за професионално обучение, Тимишоара, Румъния и Educommart, Атина, Гърция.
Цел на проект ДЕМО е, от една страна да насърчава развитието на демократични ценности (срещу популизма и
радикализма), а от друга - да работи за по-нататъшна демократизация на Европа. Ценностите на демокрацията свобода, толерантност, човешко достойнство, справедливост ще бъдат оценени от гледна точка на развитието
на историята във всеки град партньор.
В навечерието на пътуването до Германия „Учебна работилница Европа” проведе в Плевен две дискусии - с
ученици и с активни граждани- плевенчани. Акценти от споделеното в разговорите представи пред партньорите
председателят на УС на сдружението, Пенка Спасова.
Секретарят на Община Плевен, Паулина Кирова изнесе презентация на английски език, в която запозна
участниците със спецификите на Плевен, важните моменти от историята на града, съвременното му развитие и
основните проблеми, с които се сблъсква местната власт у нас и в частност нашата община. Акцент в
презентацията бяха многото прояви на гражданска активност, като социалния феномен Фейсбук групата
„Забелязано в Плевен” и успешните акции за почистване на обекти в Кайлъка, международният Фестивал на
китарата, инициативата за ушиване на най-дългото българско знаме, детската лятна олимпиада на улица
„Гълъбец” и други.
Домакините и гостите бяха приветствани от Кмета на Люнебург, Др. Шарф, който представи виждането на
кметството в Люнебург по темите, с които се занимава проект „ДЕМО”.
Работната среща продължи с обиколка на града, ораторски кът пред Търговската камара в Люнебург и флашмоб
изпълнение на химна на Европейския съюз - Ода на радостта. През втория ден се състоя Международна
конференция с участието на групите на всички партньори, представители на всички политически партии в
градския съвет на Люнебург, Долна Саксония и германския Бундестаг, както и много ученици. Конференцията
беше организирана на изключително високо ниво, а интересните и поднесени с уважение към опонента
изказвания предизвикаха много въпроси и споделяне на мнения от младите слушатели.
Проектът предвижда четири такива конференции. Домакин на следващата - през есента на тази година ще е
Плевен, на третата среща - Тимишоара, а заключителната ще се проведе в люлката на демокрацията - Атина.

