Мрежи от градове
Европейският проект "Мрежи от градове" пристига в Гондомар между 6 и 9 септември 2021 г.
за първата от петте срещи по проекта. Под мотото "Линиите, които ни обединяват чрез
миграцията" в тази първа среща ще участват 19 партньори от 18 европейски държави:
Португалия, Малта, Словакия, Испания, Италия, Румъния, Хърватия, Латвия, Полша, Естония,
Литва, Унгария, Швеция, България, Северна Македония, Чехия, Гърция и Франция.
Проектът "Мрежи от градове" предвижда организирането на пет тематични срещи.
"Линиите, които ни обединяват чрез миграцията" е проект, предложен от община Гондомар,
одобрен и финансиран от Европейския съюз по програма "Европа за гражданите" 2014-2020 г.

За постигане на целите на проекта, съобразени с приоритетите на програмата, ще се проведат
дейности, основани на засилване на активното участие, като например: кръгли маси,
интерактивни семинари, конференции, проучвания на конкретни случаи, посещения на
културни обекти и др.
Накратко, изпълнението на този проект има за цел: да се намери отговор на миграционната
криза, която понастоящем се наблюдава в Европа; да се разбере процесът на политиката на ЕС
за насърчаване на възможностите за социален и междукултурен ангажимент, като се обърне
пряко внимание на понятия като миграция, евроскептицизъм и солидарност; и да се разберат
политиките за социална и културна интеграция. Поради това участниците ще бъдат насърчени
да обменят мнения и най-добри практики с цел формулиране на нови идеи и конкретни
бъдещи предложения.

Делегациите на 18-те европейски държави, които са в Гондомар в рамките на европейския
проект "Мрежи от градове", обсъдиха тази сутрин в Casa Branca de Gramido теми като
интеграцията и гражданството в рамките на европейската общност.
Сутринта започна с кръгла маса на тема "Чрез по-голяма интеграция ще получим нишки, които
ни обединяват социално и културно" и продължи с разказите на мигранти, социално и
професионално интегрирани в община Гондомар: Алина Коста, от Полша; Альона Лехка, от
Украйна и Марибел Фрейре, от Испания.
Следобедът беше изпълнен с посещения на Quinta do Passal, Lugar do Desenho - фондация Júlio
Resende и работилница, която е част от маршрута на филиграните.

Делегациите на 18-те европейски държави, които са в Гондомар в рамките на европейския
проект "Мрежи от градове", бяха приети тази сутрин в кметството и отново в общинската
аудитория, където пристъпиха към подписването на Пакта за побратимяване.
През третия и последен ден от престоя си в Гондомар делегациите посетиха кметството на
Гондомар, където се срещнаха с представители на общината и на няколко местни власти.
Освен посещението на Paços do Concelho, сутринта се състоя и тържественото подписване на
Пакта за побратимяване между няколкото делегации и председателя на Общинската камара на
Гондомар Марко Мартинс в общинската аудитория.

"Линиите, които ни обединяват чрез миграцията" е кандидатурата на община Гондомар за
европейския проект "Мрежи от градове", одобрен и финансиран от Европейския съюз по
програма "Европа за гражданите" 2014-2020 г. Проектът предвижда организирането на пет
тематични срещи.

