РЕЗУЛТАТИ
Платформа АГОРА – клон Бургас

Укрепване на социалните и културни връзки
между поколенията и сътрудничество в
трансграничния регион.

ул. „Хан Крум” 15 Б, 8000 Бургас
тел. 0896 669 229
ofﬁce@agora-bg.org
www.agora-bg.org

Общите артистични и културни събития и
изяви ще подобрят комуникацията между
хората и общностите в трансграничния
регион.
Повишените уменията и знания на двете
поколения ще им дадат възможност да се
адаптират към промяната: на младежите
за преход към трудовия пазар, а на
възрастните за социално включване.

СОУ „Епископ Константин Преславски”
8010 Бургас, ж.к. „Славейков” до бл. 44
тел. 056 86 09 05
sskpreslavski@abv.bg
www.preslavski.eu

LÜLEBURGAZ LİSESİ
İnönü District Station Street 31/1
39750 Luleburgaz, +902884171118
964134@meb.k12.tr
www.luleburgazlisesi.meb.k12.tr

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Програма за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ България
– Турция, CCI №: 2007CB16IPO008. За съдържанието
на тази публикация отговорност носи единствено
сдружение „Платформа АГОРА – клон Бургас” и не
може по никакъв начин да отразява мнението на ЕС
или на Управляващия Орган на Програмата.

Програма за трансгранично сътрудничество
по иПП българия-турция
№ на проекта: 2007CB16IPO008-2013-3-040

Ключови дейности
по проекта
е проект за създаване на среда за
общуване между поколенията, според
техния социален и културен опит. Целта на
проекта е постигане на социално развитие
и социална сплотеност в трансграничния
регион България – Турция. Важно е да се
възстанови връзката между поколенията,
чрез запознаване с основните ценности на
рода, обичаи, предавани в поколенията,
както и настъпилите промени в начина на
живот в зависимост от различни социални
фактори. Всяко поколение има своите
ценности, своя начин на живот, свое
разбиране за реализация и същевременно
всяко поколение може да научи нещо.
Посланието е, че различията между
поколенията могат да бъдат от полза и да
доведат до положителни промени за всички.
Проектът се изпълнява от Платформа
АГОРА – клон Бургас в партньорство със
СОУ „Епископ Константин Преславски” –
Бургас и Гимназия Люлебургаз, Турция, по
Програма за трансгранично сътрудничество
по Инструмента за предприсъединителна
помощ България – Турция
CCI №: 2007CB16IPO008.

• Разработване на методология за
проучвания и идентифициране на
дефицитите в общуването между
поколенията. Тези липси ще се
адресират с артистични средства –
създаване на родословно дърво.
• Създаване на младежки групи в
две училища, които ще работят в
„поколенчески екипи” с възрастни хора
по избрани от тях теми – създаване на
„Речник на поколенията” и брошура с
истории от проекта.
• Работа в Артистични ателиета в двете
партньорски страни за създаване на
културни продукти, интерпретиращи
поколенчески въпроси (театрален
спектакъл в България и музикалнотанцов спектакъл в Турция).
• Провеждане на два Фестивала на
поколенията – един в Бургас и един
в Люлебургас – съвместно културно
публично събитие, представящо
резултатите от всички дейности с
международна конференция, открити
сцени с гостуващи артисти от региона
и фото изложба.

Приоритетна ос 1 Устойчиво социално и икономическо развитие. Област на интервенция 1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване

