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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОТНОСНО ПРОЕКТА
“ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЛАДИ МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ
ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ВКЛЮЧВАЩА
(ПОСТ) ПАНДЕМИЧНА И (ПОСТ) КРИЗИСНА БЪЛГАРИЯ”
Политическа и гражданска обсерватория: миграция,дигитализация, климат,
юли 2022 г.

За проекта
Проектът “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез
иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и
(пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата
подкрепа на Фонд Активни граждани България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (https://www.activecitizensfund.bg/). Основната цел
на проекта е въвеждане на иновативни (нови или подобрени)
методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.
обучаване на представители на уязвими групи в
застъпничество за нуждите на техните общности, както и
подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.
Периодът на осъществяване на проекта е февруари 2021 г. юни 2022 г. С цел запознаване на заинтересованите страни и
широката общественост с целите, дейностите и резултати на
проекта „Политическа и гражданска обсерватория: миграция,
дигитализация, климат“ изготви настоящия информационен
бюлетин.
В бюлетина ще намерите информация за поредицата онлайн дебати
за бъдещето „Мигрантско-бежанската младеж и пандемията: ново
лидерство за по-включваш пост-кризисен свят“ и поредицата от
портрети на овластени млади мигранти и бежанци „Лицата на
мигрантската младеж“, за провеждането на събитията: Жива
лаборатория „Моят град. Младежите мигранти и българи –
„трансформатори“
на
пост-пандемичния
град,
Тридневна
работилница „Лидери на площада и мегдана“, Медийно обучение
„Моят глас“, както и набор от информационни материали във формат
инфо лист и полиси бриф на теми, изследващи партийния и
политическия дискурс относно мигрантите и бежанците по време на
пандемия и на предизборни кампании, комуникацията на
институциите за пандемията относно (не)наличието на специфична
информация,
адресирана
към
мигрантите
и
бежанците,
усъвършенстването на политиките, стимулиращи успешни и
иновативни индивидуални и групови практики за преодоляване на
последствията от пандемията за мигрантите и бежанците и идеи за
трансформиране на града по отношение на гражданска включеност,
отвореност и интеркултурност.
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Тридневна работилница “Лидери
на площада и мегдана“
Между 10 и 12 юни 2022 г. в гр. София и в с. Друган (Радомир) се проведе събитието Тридневна
работилница “Лидери на площада и мегдана“, в което се включиха над двайсетина участници младежи от България и мигранти и бежанци от Афганистан, Италия, Ирак, Тунис, Мароко и Египет.
В рамките на трите дни от работилницата младежите участваха в серия от обучения, сред които:
Обучение по лидерство и застъпничество - Change makers academy; Медийно обучение „Моят глас“ ;
Интеркултурната обиколка на София "Жива лаборатория „Моят град“".
По време на медийното обучение „Моят глас“
младежите мигранти и бежанци и българските
младежи придобиха практически умения за
медийно поведение и за говорене пред хора и
пред камера.
Всеки от участниците имаше
възможността да създаде свой авторски продукт,
като най-добрите медийни продукти може да
намери в Youtube канала на Политическа и
гражданска
обсерватория:
<https://www.youtube.com/channel/UCa4ZYdoLGoDNCFkcxC
fyOUw >
В с. Друган младежите се потопиха в
междукултурна среда и атмосферата и бита на
българското село, където посетиха дома и
ателието на дърворезбаря Кирил Щрапулин,
родом от Друган, както и местната църква „Св.
Възкресени Господне“. Видео разказ, представящ
културния обмен между българската местна
общност и младите бежанци и мигранти в Друган
може
да
намерите
тук:
<https://youtu.be/QuHAzWCCjQs>
Разнообразните дейности, проведени в рамките на
Тридневната работилница “Лидери на площада и
мегдана“ предоставиха възможност на всички
участници – млади мигранти и бежанци и
български младежи да придобият ключови
лидерски, медийни и интеркултурни компетенции.
Участниците придобиха и полезни умения за
насърчаване
на
застъпничество,
активна
гражданственост и лидерство по методологията “
учене чрез преживяване“.
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Рубрика "Лицата на
мигрантската младеж"
Рубриката „Лицата на мигрантската младеж. Да бъдеш иновативен млад мигрант и бежанец в
(пост)пандемична България“ представя портрети на овластени млади мигранти и бежанци с
лидерски качества, които отразяват успешни примери за справяне с пандемията и други
кризи.
Тук може да прочете портретите на млади бежанци от Ирак и Сирия и на младежи мигранти
от Испания, Турция и Ирландия: <https://www.pol-obs.com/faces-of-migrant-youth>

Онлайн дебати за бъдещето „Мигрантскобежанската младеж и пандемията: ново
лидерство за по-включваш пост-кризисен свят

Поредицата онлайн дебати за бъдещето „Мигрантскобежанската младеж и пандемията: ново лидерство за
по-включваш
пост-кризисен
свят“
включваше
провеждането на следните четири дебата:
Онлайн дебат: „Младежите мигранти и българи като иноватори и
(социални)
предприемачи“<https://www.pol-obs.com/young-migrants-andbulgarians-as-social-entrepreneurs>
Онлайн дебат: "Иновативни практики на млади и мигранти в постпандемичния
град."
<https://www.pol-obs.com/innovative-practices-postpandemic-city-online-debate>
Онлайн дебат „Младежки стратегии и лидерство в трите кризи:
пандемична,
миграционна,
климатична.
Гласовете
на
франкофонската
мобилност
в
България“
<https://www.polobs.com/eventsles-voix-de-la-mobilit%C3%A9-franc>
Онлайн
дебат
„Фундаментална
икономика
и
миграция“
<https://www.pol-obs.com/online-debate-foundational-economy-and-migration>
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Жива лаборатория „Моят град. Младежите
мигранти и българи – „трансформатори“ на
пост-пандемичния град“
На 27 юни 2021 г. се проведе събитието "Living lab/
Жива лаборатория „Моят град. Младежите
мигранти и българи – „трансформатори“ на постпандемичния град“, което събра в София 36
младежи от Иран, Сирия, Ирак, Афганистан,
България, Франция, Германия, Того, Нигерия,
Англия, Палестина и Мароко, живеещи в София и
обединени от любовта към общото градско
пространство.
Младежите българи и младите мигранти и бежанци се включиха в междукултурната обиколката
на София „ Sofia through a different lens“, проведена на 5 езика, и в уъркшопа, състоял се след това,
по време на който участниците се превърнаха в активни актьори, мислещи за бъдещето на
общия град. Младежите имаха възможността да вземат участие в провеждането на
интерактивната игра „Future city game“ за генериране на идеи в рамките на Живата лаборатория,
както и в дискусия, посветена на трансформирането на пост-пандемична София.
Резултатите от прилагането на иновативния метод „Жива лаборатория“
и идеите на
участниците са синтезирани в полиси бриф „Моят град“ - синтез на идеи на "Живата
Лаборатория" за трансформиране на града по отношение на гражданска включеност,
отвореност и интеркултурност“, който има за цел да артикулира препоръки към столичния град,
насочени към политиките му по отношение на гражданска включеност, отвореност и
интеркултурност: <https://www.pol-obs.com/_files/ugd/76a781_8f059f0c7fcd41ab97f02473133abc6a.pdf >
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Публикации
Информационен лист за партийния и политическия дискурс относно мигрантите и бежанците
по време на пандемия. Мониторинг на програмите и позициите на партиите по време на
предизборната кампания за парламентарните избори на 4 април 2021 г.: <https://www.polobs.com/_files/ugd/76a781_f16f182fa3b64a758fdabbe8b1da0448.pdf>
Информационен лист за партийния и политическия дискурс относно мигрантите и бежанците
по време на пандемия №2 . Идентифициране на политически изказвания и позиции по темата
в
периода
април
юли
2021
г.:
<https://www.polobs.com/_files/ugd/76a781_cedc61fd0c06492f9ae6c5fd0b1471c8.pdf>
Мониторинг върху комуникацията на институциите за пандемията относно (не)наличието на
специфична информация, адресирана към мигрантите и бежанците: <https://www.polobs.com/_files/ugd/76a781_61618e1892d64e448369711897e58c47.pdf>
Информационен лист за партийния и политическия дискурс относно мигрантите и бежанците
по време на пандемия №3 . Идентифициране на политически изказвания и позиции по темата
в
периода
юли
ноември
2021
г.:
<https://www.polobs.com/_files/ugd/76a781_6a9293d54dbc44df94cc8d04215bb3b5.pdf>

Инфо лист за (не)наличието на информация, адресирана към мигрантите& бежанците в
комуникацията на публичните институции по отношение на Covid-19 и свързаните здравни,
трудови
и
социални
политики:
<https://www.polobs.com/_files/ugd/23a1de_f0294c3c43b949d3aea075a0a8f5984d.pdf>

Полиси бриф за усъвършенстване на политиките, стимулиращи успешни и иновативни
индивидуални и групови практики за преодоляване на последствията от пандемията за
мигрантите
и
бежанците:
<
https://www.polobs.com/_files/ugd/23a1de_fe86a5b16b3441e08605587a677e1fe1.pdf>

Благодарим Ви за вниманието!
Екипът на Политическа и гражданска обсерватория

