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Европейски проект в Берковица

На 27 и 28 март 2012 г. в град Берковица се състоя среща на партньорите от проект “BIG FOOT”.
BIG FOOT е проект , който разглежда планинските райони в Европа като център на традиционно културно
и природно разнообразие. В същото време, далеч от големия град, планинските райони се сблъскват с редица пробле
ми като липса на икономическо развитие, в резултат на което младите хора напускат тези райони и се отправят
към урбанизираните градове. Този процес увеличава проблемите на планинските райони, тъй като застаряващото
поколение не може да се интегрира в този процес, а това от своя страна води до загуба на традиционни знания
и прекъсване на връзката между младите и старите. Целта на BIG FOOT е да се преодолее пропастта между
поколенията и да се установи междупоколенчески диалог в планинските райони, давайки възможност да се получат
полезни знания от местното застаряващо поколение, да се комбинират традиционните знания със съвременните
средства за комуникация и да се намерят креативни решения за развитие на района.
Основните цели на проекта BIG FOOT са :
• Въвличане на местната общността в един иновативен и ефективен процес за развитие , чрез иденти
фициране на полезни местни ресурси и начин за тяхното използване.
• Разработване на модел за развитие на селските райони, като се фокусира върху местните възрастни
хора.
• Създаване на връзки между различни планински райони из цяла Европа, като се дава възможност за сът
рудничество и обмен на опит.
• Преоткриване на местни занаяти.
• Информацията, която се събира по време на проекта, дава възможност за сравнение между различните
планински райони из Европа и дава насоки за бъдеща интервенция.
Като поредна стъпка от развитието на проекта бе проведената среща- семинар на партньорите от BIG
FOOT с жители на община Берковица , с което бе постигнат Европейският принцип за осъществяване на проек
тите „от долу на горе” означаващо, че идеите и целите на проекта трябва да достигнат до обикновения човек
откъдето и да се почерпят опит и знания . На семинара бяха обсъдени проблемите на местните хора, по какъв
начин възрастните биха могли да помогнат на младите като им предадат опита който имат ,и от друга страна
какво могат младите хора да направят за възрастните за да им съдействат да се адаптират към съвременни
те условия на живот.Благодарение на усилието на фондация “Център за развитие на Северозападна България”от
град Берковица , събитието бе много добре организирано и протече вълнуващо. В залата бяха изложени ръчно
изработени от присъстващите кошнички , мечета и други изделия от шишарки; изтъкани на стан килими и пана
за стена; дървени лъжици и други художествени изделия; изгледи от Берковица и икони . Основната цел на семина
ра бе да се генерират идеи и способи за обучение на младите хора и какво конкретно биха искали възрастните да
научат от младите, което е и главната задача на проекта Big Foot - да се постигне двустранна връзка между
поколенията, като ги ангажира в съдържателен и взаимно полезен диалог.
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Представяме ви партньорите по проекта

Барбара Ди Пиетро и Симона Формига предс
тавителите на Гоуре са също от Италия . Гоуре са
координатори на проекта и представляват частен из
следователски център, който предлага консултантски
услуги на национално ниво, за програмиране, управление,
оценка на европейските и националните програми за
финансиране. Неговата дейност е съсредоточена в
различни области като обучение и изследване на со
циално-икономическото и териториално развитие,
консултации по управление на европейските фондове,
проектиране, организация, изпълнение на програми за
обучение, идентифициране и планиране на програми за
териториално развитие. Гоуре работят с местната
власт в Италия и други организации по Европейските
проекти.

Eвропейска Организация на Планините, със седалище
във Франция и представител Мария Крислова. Тя
е от Словакия, завършила е университет във Франция
и работи в Брюксел. Европейската Организация на
Планините е основана през 1991 г. с подкрепата на
Европейския парламент и обединява избрани предста
вители от местно и европейско ниво. По този начин
организацията има 12 000 членове, които са местни
власти в 100 области, 50 района между 11 държави
членки. Европейска организация на планините осъщес
твява непрекъсната работа за повишаване на инфор
мираността на европейските институции за въпроси,
свързани с планинските райони и насърчава регионал
ната и обединяваща политика, земеделието, околната
среда, транспорта, енергетика, научните изследвания
и иновации и общи услуги.

Община Губио - в лицето на Сабрина Мерил и Раул
Кардарели. Община Губио има около 33 хил. жители
и е разположен в централната част на Италия, близо
до провинцията Перуджа, област Умбрия. Първата
среща по проекта беше именно там и впечатленията
на нашия представител е, че по топография общината
много прилича на Берковица. В целия град има много
запазени сгради от Средновековието, дори и сградата
на общинския съвет се намира в средновековен замък.
Проблемите на община Губио са подобни на нашите
- обезлюдяване и напускане на младите хора, поради
което администрацията се стреми да увеличи средс
тавата инвестирани в социалното подпомагане и
образование. Губио е известна с това, че произвежда
керамика и порцелан. Интересно е, че миналата годи
на община Губио е направила е направила най-голямата
коледна елха в света, като лампичките са били разпо
ложени направо по билото на планината.

Томас Фишер, който е представител на организа
цията МЕНОН. Интересното за Томас Фишер е, че
той е германец, женен е за гъркиня и работи в Брюксел
за организацията МЕНОН , която е Европейска
иновационна и изследователска мрежа, предоставяща
информация и съвети от политическо, образователно
и ICT естество, въпроси свързани с промените в обра
зованието и предаването на опит между поколенията.
Организацията се занимава с управление на трансна
ционални проекти, електронно обучение за научни изс
ледвания и развитие в областта на нови технологии за
обучение, развитието на информационните и комуни
кационни технологии. Менон играе ключова роля във
важни европейски организации като Европейската фон
дация за качество в електронно обучение (EFQUEL)
и Европейската мрежа за разстояние и електронно
обучение (EDEN).
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Лазаровден в Боровци

На 7 април 2012 г. в село Боровци читлище “Развитие” се проведе възстановяване на обичая Лазаруване.
Местни деца се събраха на площада, облечени в народни носии и изпълниха лазарски песни и танци. След
кратката програма на площада, при което се видя, че децата са отлично подготвени и задълбочно запознати
с обичая, групата се отправи към къщата на гостоприемно семейство, където беше радостно посрещната
от любезните домокини. Там отново бяха изпълнени лазарските песни, желаещи здраве и благоденствие на
къщата, след което децата бяха богато надарени от стопаните, след което групата продължи своята обиколка
из цялто село. Фондация “Център за развитие на Северо-Западна България” уважи събитието в с. Боровци
като раздаде на малките лазари лакомства и същевременно ги запозна с целите и идеите на проекта Big Foot,
по който фондацията работи в момента. Всичко това се случи благодарение на отличната подготовка и
големите усилия от страна на секретарката Елка Тодорова, за което сърдечно й благодарим и й пожелаваме в
бъдеще време да бъде все така ентусиазирана и да запази жаждата за пресъздаване на традициите и обичаите
на нашия край.

4 ñòð.

Северозападен Балкан, брой 309, 26 април 2012г., четвъртък

Лазарки и “цветя” танцуват под Ком

За осма поредна го
дина Берковица е дет
ска столица на весели
ето на днешния голям
християнски празник
Лазаровден. Под патро
нажа на председателя
на 39-то Народно съб
рание и два пъти наро
ден представител на
Монтана доц. Борислав
Великов в Детски цен
тър “Камбанка” се
проведе пролетния бал
“Децата на Берковица
– цветята под Ком”.
200 деца от основни
у ч и л и щ а , с о ц и а л н и
домове, детски ясли и
градини от Берковица
и Боровци се включиха
с песни, танци, стихче
та и пресъздаване на
фолклорни обичаи в дъл
гоочакваното събитие,
което вече трайно при
съства в културния
календар на града под
Ком.
Имаше от всичко
по много – фолклор,
а р и с т о к р а т и ч н и
валсове, модерни тан
ци и композиции, и най-

вече много усмивки и
ентусиазъм.
Преди началото на
музикално-артистична
та програма премене
ни досущ като лазарки
участници обикаляха по
къщите на берковчани
и им попяха за здраве и
берекет. Кулминацията
на празника бе на финала,
когато бяха отличе
ни най-добрите идеи в
традиционния карнавал.
Журито, в състав доц.
Великов, европейската
шампионка по биат
лон Павлина Филипова,
която беше дошла на
детското парти с дъ
щеричката си Адриана,
и общинският съвет
ник от Монтана инж.
Валери Георгиев, сериоз
но се затрудни да излъ
чи трима победители,
затова даде награди
на всички. Колективни
награди имаше и за всич
ки участващи учебни,
д е тс к и и с о ц и а л н и
заведения, осигурени

от доц. Великов. А за
всички малчугани имаше
великолепен голям шоко
ладов великденски заек.
Съвсем импровизирано
за първи път тази годи
на се учреди и награда за
баби и дядовци, които
имат повече внучета
от самия доц. Великов,
който засега има само
три, но има три дъще
ри и е с всички шансо
ве в бъдеще да е все

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
Íà 02.05.2012ã. (ñðÿäà) îò 10.00 ÷àñà â õðàìà
“Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî”, ùå ñå îòäàäå
ïî÷èò íà áëàãîäåòåëÿ

“ä-ð Èâàí Ïàíîâ”

Áåðêîâñêîòî ðîäîëþáèâî îáùåñòâî êàíè
çàâúðøèëèòå ãèìíàçèÿ “Ä-ð Èâàí Ïàíîâ” êàêòî
è âñè÷êè ãðàæäàíè è ó÷àùè ñå äà
çàïîâÿäàò íà ïàíàõèäàòà.
Ùå ñå ïîëîæàò è öâåòÿ íà ãðîáà íà Õàäæè
Ïåòúð Õ. Ïåòðîâ - ïúðâèÿ êìåò íà ãðàäà,
ïîãðåáàí â äâîðà íà öúðêâàòà

начело на класацията
„най-многодетен дядо”.
Оказа се, че в залата
имаше две баби и един
дядо с поне четирима
и повече внуци, които
отнесоха армагани за
малките си наследници.
„Направихме този праз
ник и тази година, въп
реки кризата, защото в
последния месец десет
ки хора и родители ме
питаха дали ще го има.

Явно хората тук очак
ват и искат някой да
ги подкрепя и подпомага
творческото развитие
на подрастващите. Ще
продължа да помагам

празникът да го има
и още от сега ви каня
на 10-годишен юбилей
на нашия пролетен бал
след две години”, обеща
доц. Великов.

Продавам тази къща в с. Ягодово. Намира се на
шосето за с. Слатина, срещу язовирната база.

За контакти тел. 0953 / 88971
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Представяме ви партньорите по проекта
Агенцята за Развитие от Трикала, с предста
вители Панайотис Патрас и Вайос Кутис. Тази органи
зация е основана през 1992 г. за изпълнение на местната
програма LEADER и представлява инструмент за раз
витие на местните власти. Тя насърчава индивидуални
проекти и инициативи на местно развитие, създаване
на местните малки и средни предприятия.

Програмата за околна среда на ООН ВИЕНА ОФИС
- Междинен Секретариат на Карпатската Конвенция.
Неин представител е Тамара Митрофаненко, ко
ято е родена в Русия, учила е в Америка, работила в
Швейцария и Брюксел, а в момента е служител във
Виена. Тази организация е център за опазване на окол
ната среда и като такъв насърчава сътрудничеството
и обмяна на опит в областта на научните изследвания, защита на природата и устойчиво развитие между
планинските райони, като например Алпите, Карпатите, Кавказ и Динарските дъга .В момента
Програмата за околна среда на ООН Виена Офис осигурява временен секретариат на Карпатската конвен
ция - рамка за сътрудничество и координация на политиката в различни сектори, включително в областта на
образованието. Техни партньори са Министерството на образованието, изследванията, младежта и спорта
на Румъния , а местните партньори са обучили повече от 100 учители в шест селските райони на Румъния.
Основен партньор им е Регионалният център за експертиза във Виена.
Националния изследователски съвет на Италия Институт за международни правни изследвания с предс
тавител Джанфранко Тамбурели, завършил международ
но право в Рим. Институтът по международни правни
изследвания е научен орган на Националния изследова
телски съвет, който провежда изследвания, обучение и
консултиране в областта на екологичното законодател
ство (международни, европейски и национални), както и
организациите, които управляват живота на европейс
ката общност; изпълнение на международни договори и
съответствието им с националното законодателство;
вземане на решения; поддържащи системи за управление
на стратегически екосистеми; системно управление на
трансгранични защитени територии.
Представител на България е
фондацията Център за развитие
но Северо-Западна България с
председател Ванина Стоянова.
Седалището е в Берковица. Целите
и задачите на Фондацията са да
подпомогне местното население
в трудния период на прехода от комунистическо
към демократично общество и да ограничи последи
ците от този процес като: бедност, престъпност,
емиграция, неграмотност, унищожаване на естестве
ната среда чрез изсичането на горите, загубата на
традиционните занаяти и цветущо селското стопанс
тво в регион, където най-големият работодател днес
е кметството.
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Сред участниците на семинара имахме
честта да се запознаем с хора които ра
деят за бъдещето на района сред които :
многогодишен главен счетоводител; ветери
нарен лекар и настоящ земеделец; предста
вители на местни нестопански сдружения;
бизнесмен и председател на читалище; бивш
общински съветник и един от малкото про
фесионални политици в Берковица; артист
занимаващ се с изработка на художествена
дървопластика от битов характер; пред
ставител на агробизнеса и запален скиор
и планинар: многогодишни работници на
затворените предприятия „Ком”и „Труд”и
; бивша възпитаничка на килимарското учи
лище в Котел; настояща начална учителка,
също така възпитаничка на паралелка по
приложни изкуства в Чипровци, и понастоящем обучаваща деца на килимарство и изработка на пана; ръководител на
фолклорна група с репертоар от над 200 песни, носител е на много награди, включително и златни медали и др.
Последва дискусия за това как всеки един от тях вижда своя принос в диалога между поколенията който би доп
ринесъл за подобряване качеството на живот на местна почва , и постигане на устойчиво развитие на територията,
което всъщност обобщава целите на проекта. Много различни и противоречиви мнения бяха изказани , което направи
дискусията много интересна и ползотворна. Някои от присъствуващите заключиха , че на каквото и да се научат
младите, те ще продължават да се местят в големите градове и чужбина. Друго споделено мнение бе, че сегашният
най-голям проблем на България е това, че при предишното управление на страната ни хората се научиха да чакат да
им се каже какво да правят. При промяната бяха ликвидирани много заводи и фабрики, които сега трудно могат да
бъдат възстановени. Един от участниците подчерта, че един от най-достъпните способи за двустранен диалог между
поколенията и обмяна на опит и знания, е чрез така нареченият селски туризъм. В нашия район няма достатъчно раз
вит селски туризъм. Би трябвало да се създават туристически бази, където в процеса на работа мъдростта на въз
растните ще се съчетае с ентусиазма на младите. В селата все още има съхранени традициите като килимарство,
производство на кисело мляко , сирене и други домашно приготвени храни, грънчарство, дървопластика и дърводелство
а и ако има изградени условия за селски туризъм, би могло да се търси начин за развитие на местните занаяти и обу
чаване на младите на тях в една непринудена среда. Един от чуждестранните гости отбеляза, че при пристигането
си в Берковица е забелязал, че тук няма карта, която да го упъти накъде да се движи нито пък че в града се продават
картички с изгледи на Берковица . Според него би трябвало да се започне от най-малкото, както и всеки един от нас
поеме иниациативата в собствени ръце и да се опита да промени света около себе си. Някои хора отбелязаха, че с
удоволствие биха научили младите на занаятите, които умеят, но че от младите няма какво да получат. Друга от
участничките сподели че трябва да се търсят форми на ангажираност на младите които са близки и занимателни за
тях , като например лагер в планината , където да се провеждат кратки часове на обучение, съчетани с практични
занимания по местни занаяти. Друга идея бе, че трябва да се да се направи цветен албум за Северозападна България
на различни езици. Следващи предложения бяха свързани с обучения по народни танци и песни, килимарство, обичаи
като Кумичкване и Лазаруване, запозна
ване на младите с местностите около
града- с тяхната история, флора и фауна
, направа на изделия от шишарки, и др. В
заключение домакините и партньорите
по проекта подчертаха ,че са изключи
телно благодарни за изказаните мнения
и предложения и че ще се стремят за
цел на проектния експеримент на мест
ната почва да бъде избрана дейност и
предмет на предаване на знания, които да
бъдат най-ползотворни за всички участни
ци - млади и по-възрастни. Както винаги,
ще има и награда. Освен духовна и емоци
онална полза от запознанството с нови
хора и изграждане на нови приятелства,
най-активните участници ще посетят скалните манастири в областта Метеора , Гърция.
Сигурни сме ,че с общи усилия въпреки мрачното настояще , развитието на нашия край може да бъде насо
чено в позитивна посока, ако всеки един от нас поеме лична отговорност за това което става около него, и
вместо да се мразим и завиждаме си подадем ръка за сътрудничество в името на нашата Родина и бъдещето
на децата ни.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния
автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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