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ПРОЕКТ СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА, HE-ART
Област: КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Местна общност: МЕСТНА ОБЩНОСТ VAČE
Източници на финансиране: проекти на ЕС, EACEA, Европа за гражданите
Сума на финансиране: 150 000 €
Статус - фаза: ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА, ОТЧИТАНЕ
Размер на средствата: 150 000 €
Начало: ЯНУАРИ 2018
Планирано завършване: 1 август 2019 г.
Местоположение: 8 международни локации: Vače (Словения), Лариса (Гърция), Medina
del Campo (Испания), Rieti (Италия), Örkelljunga (Швеция), Сандански (България),
Samonac (Франция), Тирана (Албания)
Водещ партньор: Сдружение ТЕАТЪР КОЛЕНЦ (DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC) с
оторизацията на община ЛИТИЯ
Партньори:
Общество за развитие и сигурност на GEOSS (Словения);
Общество за подкрепа на гражданското общество (Словения);
Интеграция за Алла (Швеция);
Община Леже (Албания);
Албанска асоциация на индустриалната среда (Албания);
Община Лариса (Гърция);
Градски съвет на Медина дел Кампо (Испания);
Община Сандански (България);
Сдружение „Юни партнерс“ (България);
Мата-малам (Франция),
Комисия „10 февруари“ (Италия);
Община Риети (Италия).

Обща стойност на проекта без ДДС: 150 000 евро
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Описание на проекта:
Проектът HEART OF EUROPE, HE-ART, произхожда от мисията на GEOSS, от
централната точка на сърцето на Словения. През 1981 г. мисията на GEOSS се формира от
водещия основател на това сърце: инициатора Йоже Дерновшек със съавтор Петър
Светик. Тяхната основна идея е да създадат точка, която да гарантира връзката,
приятелството, състраданието и взаимното приемане на всички хора, независимо от
техните различия, начин на мислене и принадлежност, чрез учене и приемане на
различните компоненти на тяхната национална структура. Проектът се разраства и
придобива известност през 2012 г. с Международния ден на приятелството и проекта на
Анка Коленц - „Полетът на гарвана”.
В проекта участват партньорски организации от седем държави (в допълнение към
Словения: Италия, Франция, Албания, България, Швеция, Испания, Гърция). Проектът е
предназначен за международно сътрудничество и създаване и изграждане на постоянна
мрежа от “СЪРДЕЧНИ ТОЧКИ” с характеристики, които възникват от благородната
мисия на GEOSS. Всяка международна културна сърдечна точка ще бъде творчески
център, в който културните събития ще се планират, създават и изпълняват. Културни
събития ще популяризират изконни ценности, като приемане на разнообразието,
разбиране, хуманност, приятелство и солидарност, сърдечна интеграция, запазване и
насърчаване на тяхната идентичност, състрадание и устойчиво оцеляване на Земята - на
лично, национално и международно ниво. С мрежата „Сърцето на Европа”, HE-ART ще
създадем пример за културен туризъм и във всяка от страните-партньори ще създадем
пулс на сърцето, който ще работи за града, страната и за международното сътрудничество,
както и за международна интеграция. Това ще остави отличителен белег в годината на
европейското културно наследство. Наред с другите неща, ще разгледаме и проблемите на
младежта, безработицата, глобализацията, имиграцията, европейското гражданство,
евроскептицизма, заклеймяването на емигрантите и други проблеми, с които ежедневно
се сблъскваме.

Цели на проекта:
• Изпълнение на 6 международни срещи.
• Информираност и разпространение на ценните сърдечни ценности на GEOSS
• Идентифициране на културното наследство и идентичност на всеки от партньорите по
проекта
• Създаване на маршрут за културен туризъм
• Създаване на 8 международни културни сърдечни точки
• Създаване на образцова идентичност на европейското гражданство
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• Издаване брошура за създаването на международните сърдечни точки в 8 държави, а
именно: в Словения, Гърция, Испания, България, Швеция, Франция, Албания и Италия
• Създаване на уебсайт
• Превод на всички продукти на проекта на английски и всички езици на партньорите
• Подписване на меморандум за постоянно и устойчиво международно сътрудничество с
13 партньори по проекта

Дейности по проекта:
• Организация и техническа и съществена подготовка за изпълнение на шест проекта
• Професионална подкрепа при разработването на осем международни сърдечни точки
• Писане на статии по проекти и събития
• Професионални лекции,
• Документален запис
• Записване и представяне на филма Jemima
• Създаване на чат-викторина
• Създаване на уебсайт
• Изготвяне на календар по проекта за 2019 година
• Театрални работилници,
• Арт и скулптурни работилници,
• Презентации,
• Туристическо ръководство,
• Екскурзии,
• Кръгли маси,
• Експертни разговори по изпълнението на проекта,
• Критичен анализ,
• Интерактивни обиколки на филми и работни продукции,
• Активно участие в международни фестивали,
• Превод на съдържанието на английски и на всички езици на партньорите
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ СЪРЦЕ НА ЕВРОПА,
HE-ART
ОТ 2018 ГОДИНА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА ПРЕЗ 2019

1. СЪБИТИЕ: СЛОВЕНИЯ: 20 - 22 АПРИЛ 2018 Г.
GEOSS - СЪРЦЕТО НА СЛОВЕНИЯ И ЕВРОПА
В първото събитие във Ваче присъстваха 37 чуждестранни гости от седем страни: Албания
9, България: 6, Гърция: 5, Швеция: 2, Франция: 3, Италия: 8 и Испания: 4.
В събитията по проекта се включиха и общо 102 местни участници.
Кратко описание на дейностите: Всички партньори представиха своите страни,
неправителствени организации, общини, културно наследство, национални символи,
идентичност и кулинарни изкуства. Придобихме представа един за друг, както и за
специфичните проблеми, засягащи страната на всеки отделен партньор. Научихме за
евроскептицизма и значението на изкуството, доброволчеството и взаимното
разбирателство по време на криза, за да преодолеем стигматизацията на имигрантите.
Неправителствените оганизации се запознаха със стратегиите за интеграция на
имигрантите. Партньорите също така научиха много за GEOSS като пример за добра
практика за приятелство, мир и взаимно разбирателство. С интерактивното художествено
представяне на културното наследство на етноложкото село Сливна се запознахме с
пример за културен туризъм. С представянето на кулинарното изкуство, откриването на
природното наследство, историята и изкуството, ние открихме начин да се свържем с
други хора, за да предотвратим стигматизацията. Гледахме филма Here Comes Jemima,
който е тематично свързан с това, и направихме първоначалните скици за логото на
проекта. Решихме, че искаме европейско гражданство, в което да бъдат представени
всички идентичности на европейските нации.
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2. СЪБИТИЕ: ГЪРЦИЯ - ЛАРИССА: ОТ 20- 22 ЮНИ 2018
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ И МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ
Участие: Второто събитие в Гърция беше посетено от 37 международни гости от седем
страни: Албания: 12, България: 7, Словения: 6, Швеция: 2, Франция: 3, Италия: 5 и
Испания: 2
В събитията по проекта се включиха и общо 104 местни участници.

Кратко описание на дейностите: Задълбочихме знанията си нашия домакин - Лариса,
Гърция. Под ръководството на театър Мата-Малам създадохме кратък филм за
състраданието. Научихме как едно културно събитие може да популяризира европейските
ценности, като: взаимно разбирателство, приемане, състрадание, приятелство. Опитът и
сътрудничеството ни на фестивала при река Пиниос ни разкриха как да проектираме
културни и туристически събития, за да ги насочи тематично към целта на сърдечната
точка: чрез представяне на собствената си идентичност и културно наследство, към
международна интеграция, състрадание, приятелство и сътрудничество. Това би било
инициатива за по-нататъшното развитие на културния туризъм, което ще бъде и основата
на Heart Point на Лариса. Гледахме филма „Here Comes Jemima“, подкрепихме проектното
сътрудничество при авторството и ръководството на театър Мата-Малам и научихме за
различните форми на изкуството и изразяването в рамките на междукултурния диалог.
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3. СЪБИТИЕ: ИСПАНИЯ - МЕДИНА ДЕЛ КАМПО: 14- 16 АВГУСТ 2018 Г.
НАЦИОНАЛНОСТ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ В СВЕТЛИНА НА
ПРИЕМАНЕТО И ПРИЯТЕЛСТВОТО
Участие: Третото събитие в Испания беше посетено от 49 чуждестранни гости от седем
страни: Албания: 8, България: 6, Словения: 6, Швеция: 2, Франция: 6, Гърция: 4 и Италия:
17.
В събитията по проекта се включиха и общо 107 местни участници.

Кратко описание на дейностите:
Участниците бяха запознати със страната-домакин, нейната история и културно
наследство; проектът „Сърцето на Европа”, He-art беше представен на пресконференция;
партньорските организации участваха в семинарите, организирани от главния партньор,
чиято цел беше да затвърдят връзката им със страната-домакин Испания; участвахме в
продължението на проекта на Стефано Делия „Лицата на Европа“; опитахме кулинарните
специалитети на региона Медина дел Кампо; и открихме нови възможности за
художествено изразяване на разнообразието от национални идентичности, различия и
състрадателна свързаност. За тази цел ние подготвихме международна програма в
семинарите за събитието и участвахме в два фестивала: "In Vino Veritas" и "Renaissance
Week". По време на кръглата маса пред замъка Ла Мота проведохме дискусия относно
нашето разбиране за проекта „Сърцето на Европа”, He-art и освежихме плановете си за понататъшна работа. Най-накрая потвърдихме и окончателната форма на логото.
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4. СЪБИТИЕ: БЪЛГАРИЯ - САНДАНСКИ: 14 - 16 СЕПТЕМВРИ 2018
И8ЗКУСТВОТО - ПЪТ КЪМ МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ
Участие: Четвъртото събитие в България беше посетено от 37 международни гости от
седем страни: Албания: 9, Словения: 8, Швеция: 1, Франция: 4, Гърция: 5, Италия: 7, и
Испания: 4.
В събитията по проекта се включиха и общо 103 местни участници.
Кратко описание на дейностите:
Партньорите се запознаха с община Сандански и нейното природно и културно
наследство. Чрез дискусии, асистирани работилнички и презентации, ние съпреживяхме
различни форми на изкуство и художествени жанрове, които са инструментите за
осъществяване на междукултурния диалог. Създадохме сърдечна точка на Сандански при
статуята на Спартак. Сърдечната точка ще получи подкрепа по официални въпроси от
Община Сандански и ще изпълнява основната мисия на културния 7туризъм в община
Сандански. Домакините организираха групови дискусии и интересен обществен дебат за
бъдещето на Европа, които се основаваха на факти за евроскептицизма. В заключение
установихме, че е важно да се привлекат отделни граждани за позитивно съжителство и
развитие. Също така обсъдихме значението на културния туризъм и приемането и
сътрудничеството с цел разбирането на нашата идентичност при използването на
изкуството.
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5. СЪБИТИЕ: ШВЕЦИЯ - ЙОРКЕЛЮНГА:5 – 7 МАРТ 2019
ТРАНСФОРМАЦИОННАТА СИЛА НА КУЛТУРАТА В КОНТАКТИТЕ С
БЕЗРАБОТЕНИ МЛАДЕЖИ
Участие: На петото събитие в Швеция присъстваха 48 чуждестранни гости от седем
страни: Албания: 9, България: 6, Словения: 5, Франция: 8, Гърция: 3, Италия: 6 и Испания:
11.
В събитията по проекта се включиха и общо 103 местни участници.
Кратко описание на дейностите:
Домакините представиха своите идеи за постоянна Сърдечна точка в Швеция,
разположена в открития Музей на селското щведско културно наследство, близо до
Йоркелюнга. Мисията на този сърдечен пункт е насърчаването на мира, приятелството и
сътрудничеството и преодоляването на стигматизацията. Под формата на викторина
научихме многа нови неща за историята на Швеция и Йоркелюнга и тяхното културното
наследство. На кръглата маса обсъдихме възможни стратегии за заетост на младите хора,
за насърчаване на техния интерес към културните дейности и развиване на различни
компетенции, които биха им помогнали при отделните програми за заетост и активно
доброволчество. Оратор от „Europe Direct“ ни представи някои нови аспекти на
функционирането на Европейския Съюз. По време на събитието ние разработихме и
съвместна международна театрална постановка, критично отразяваща статуквото, което
пречи на по-доброто качество на европейската идентичност. Спектакълът беше много
успешен. Беше направен аматьорски филм за него и той беше представен пред
обществеността в последния ден. В заключението на събитието партньорите също така
дадоха оценка на събитието.
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6. СЪБИТИЕ: ИТАЛИЯ - РИЕТИ: 13 И 14 АПРИЛ 2019
ИЗКУСТВО И СВЪРЗВАНЕ
Участие: Шестото събитие в Италия беше посетено от 31 международни гости от пет
страни: Албания: 4, България: 7, Словения: 15, Гърция: 1 и Испания: 4.
В събитията по проекта се включиха и общо 110 местни участници.
Кратко описание на дейностите:
С професионализъм и артистична визия, домакинът представи най-важните точки от
културното наследство на Риети. Средното училище в Риети ни показа директен пример
за интеграция и социално включване на младежите в този процес. Домакините ни
предтавиха типични продукти на местни компании, най-добрите вина и храна от региона
Сабине.
Във сътрудничеството между с водещия партньоп и страната-домакин получихме важна
информация в интерактивната лекция за това как да установим културния туризъм и как
да създадем обща европейска идентичност, като същевременно запазим собствената си
такава. На публичното събитие представихме проекта „Сърцето на Европа”, He-art и
подписахме Меморандум за постоянно и устойчиво сътрудничество, който беше преведен
на езиците на всички партньори. Приехме и приблизителния план за постоянни дейности
по проекта и стратегията за разширяване на проекта.
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Резултати:
• Седем постоянни и устойчиви международни сърдечни точки на културен туризъм
• Брошура за създадените СЪРДЕЧНИ ТОЧКИ
• Меморандум, приет от 13 международни партньори за постоянно и устойчиво
СЪРДЕЧНО сътрудничество
• Създаден електронен портал – сайт „Сърцето на Европа - HE-ART“
• Календар на тематичните проекти за 2019 година
• Сатиричен педагогически филм за тийнейджъри и възрастни по въпросите на
имиграцията, озаглавен Jemima
• Шаблон за викторина с отправни точки филма Jemima
• 6 документални филма от събития по проекта от Словения, Гърция, Испания, България,
Швеция и Италия
• Богат архив на проекта

ПРОЕКТЪТ СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА - HE-ART е финансиран от Европейския съюз в
рамките на програмата „Европа за гражданите“ по Дейност 2. 2. В рамките на проект
МРЕЖА НА ГРАДОВЕТЕ, бяха организирани 6 международни събития.

