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Сдружение „Без граници 21 век”,
Кюстендил

От 1 февруари 2014 г. започна изпълнението на съвместен трансграничен проект между
неправителствените организации „Без граници 21 век”, Кюстендил и Ресурсен център
Лесковац, Сърбия, съфинансиран от Европейския съюз.
Наименование на проекта: “Биоразнообразие и изкуство от отпадъци”
Партньори по проекта: Сдружение Без граници 21 век, Кюстендил, България и Ресурсен
център Лесковац, Сърбия;
Време за изпълнение: 1 февруари 2014 г. – 31 януари 2015 г.;
Стойност на проекта: общо 99 975,26 евро; за България 64 631,68 евро.
Финансираща програма: Програма на Европейски съюз за трансгранично сътрудничество
по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Сърбия
Целевите групи на проекта са :
Младежи от средните училища на възраст между 14 и 20 години от областите
Кюстендил и Ябланица;
Учители от средните училища от областите Кюстендил и Ябланица;
Членове на училищни настоятелства, родители на ученици и други членове на
семействата в тези райони;
Активисти от гражданския и еко сектора;
Експерти от местни и регионални образователни, екологични и здравни институции
в двете гранични области.
Общи цели на проекта:
1. Да се подпомогне изграждането на зона на териториално сближаване,
конкурентоспособност и добросъседски отношения чрез развитие на трансграничните връзки
и социалното, икономическо и екологично сближаване на младите хора в българо-сръбския
граничен регион.
2. Да се постигне устойчиво и дългосрочно партньорство между младежи в граничния регион
за изпълнение на съвместни дейности и инициативи с трансграничен характер.
Конкретна цел на проекта:
Да се повиши осведомеността на младите хора относно биоразнообразието и ефективното
използване на ресурсите в региона чрез изкуство и културен обмен, стимулиращи
отговорното екологично и гражданско поведение.
Дейностите по проекта включват:
Подбор на 10 средни училища от трансграничния регион (по 5 от двете страни на
границата) и на 10 учителя (по 1 от всяко училище) за участие в проекта.
Определяне на 200 ученика – по 20 от всяко училище – за училищни застъпници на
биоразнообразието;
Тематично обучение на учителите, проведено от външни експерти и на училищните
застъпници на биоразнообразието, проведено от учителите по 3 модула:
Сдружение БЕЗ ГРАНИЦИ 21 ВЕК, Кюстендил 2500, ул. Христо Ботев 25; София 1000, ул. Гурко 25А,
тел. 0898 450 463, 0887 892 194, e-mail:nofrontiers21@abv.bg, www.nf-21.com

(1)"Биоразнообразие", (2)“Стойността на отпадъците” и (3)“Изкуство от отпадъци”. Ще
бъдат предоставени знания относно редките, застрашените и ендемичните видове в
региона, относно ефективното управление на отпадъците като ресурс за икономиката,
относно категориите отпадъци, които могат да бъдат рециклирани или повторно
използвани; относно това как могат да се използват отпадъците, за да се създадат
произведения на изкуството.
Създаване на съвместна трансгранична мрежа от регионални застъпници на
биоразнообразието. Те ще съберат, съставят и дигитализират по привлекателен начин
визуални и словесни материали за местни биологични видове, местообитания и
екосистеми, които се нуждаят от защита.
Провеждане на излети от типа „зелени училища” за училищните застъпници на
биоразнообразието в местна зона с голямо значение за защитата на природната среда и
на биологичното разнообразие.
Изготвяне на уебсайт на проекта с платформа за електронно обучение.
Изготвяне на промоционални материали - информационни листовки, картички,
плакати, „Книга на регионалното биоразнообразие и изкуството от отпадъци” на 3 езика
и др.
Провеждане на кампании за повишаване на информираността относно
биоразнообразието и управлението на отпадъците в допълнителни училища в граничния
регион и сред местното население.
Провеждане на съвместен сръбско-български фестивал на културата и
биоразнообразието в Лесковац.
Провеждане на Панаир на биоразнообразието и изкуството в Кюстендил.
14 април 2014 г.
гр. Кюстендил
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