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Община Бургас реализира проект за изследване на миграцията
сряда, 20 юни 2018
Публикувано от: Димитър Шишманов

Миграцията е процес, който все повече определя начина на живот в съвременното общество. Причините
за движението на хора са различни, като сред тях попадат търсенето на добре платена работа,
образование, среда на живот и други.

Община Бургас ще анализира миграционните процеси, като заедно с 30 европейски партньори ще
участва в реализирането на проект "Моментни снимки от границите". Той е своеобразно надграждане
на инициативи като "Бургас харесва младите" и "Завръщане в Бургас", с които администрацията цели
да задържи в града младите и талантливи хора и да им предостави поле за професионална реализация.
Проектът беше представен на пресконференция, в която участваха зам.-кметът на Бургас по
европейски политики и околна среда Руска Бояджиева, Димитър Матев - представител на Балканския
институт за труд и социална политика, и Весна Балтина от дирекция "Европейски политики и програми"
в Община Бургас.
"За първи път се опитваме да се намесим като град в партньорство с изследователски институти и
гражданския сектор в една тема, която ни е до болка позната и на Бургас, и на България като граничен
район по отношение на Европейската общност", каза при представянето на проекта Руска Бояджиева.
Първото публично събитие по проекта ще се състои на 20 юни - Световен ден на бежанците.
В Бургас с атрактивни събития младежи ще изразят своите виждания за миграцията. Те ще се проведат
на различни места в града: от 17 часа на площад " Тройката", от 18 часа на Компаса, от 19 часа - на пл.
"Атанас Сиреков" и от 20 часа на терасата при КЦ "Морско казино" ще бъде представена художествена
интерпретация на темата.
Изпълнението на проекта има за цел да подобри критичното разбиране на глобалните
взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници. Феноменът на
миграцията преформулира социалните и политическите географии по нов начин, като повдига нов
дебат по границите. В сърцето на кампанията са гласовете, преживяванията, моментните снимки от
границите и тяхното най-широко разпространение сред европейските граждани.
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"SNAPSHOTS FROM THE BORDERS" е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз
(бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 31 партньора. Дейностите ще обхванат всички
европейски страни.
Повече информация за партньорите и проектните дейности на website: www.snapshotsfromtheborders.eu
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