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СЕМЕЙСТВА РАЗДЕЛЕНИ ОТ ГРАНИЦИ 
 

5-6 ноември, София, България 

 

#FBB15 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ноември 

Обучение за застъпнически кампании  

Вечеря и прожекция на филм 

“Градът на жените баданте” 

Какво се случва, когато в градовете останат само мъжете? 

 

 

6 Ноември 

Европейска конференция 

“Семейства, разделени от граници” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Организират се съвместно от Център за изследвания и политики за жените и 

Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз   
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5 Ноември 

 

Обучение  

Планиране и прилагане на застъпнически 

кампании, насочени към транснационалните 

семейства  
 

 Място на провеждане: Сентръл Парк Хотел, София, бул. "Витоша" № 106  

 

 

14.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 
15.30-15.45 

 

15.45-18.00 

 

 

Какво трябва да знаем преди да започнем кампанията и кои 

са нашите инструменти ? 
По време на тази сесия ще работим върху определянето на нашите 
нужди и цели, ще открием кои са нашите целеви групи и най-

ефективните начини да ги достигнем. Ще анализираме някои успешни 
кампании и ще разберем какво трябва ДА правим и какво ДА НЕ правим.  

 

Кафе пауза 

 

От теория към практика: симулация на кампания  
По време на тази сесия, участниците ще работят в малки групи, за да 
приложат на практика наученото и ще се опитат да структурират 
застъпнически кампании, насочени към транснационалните 

семейства. Всяка група ще разработи своя идея за кампания и ще 

получи обратна връзка от другите групи и от обучителите.  

 

 

Вечеря и прожекция на филм  
 

19.00- 22.00 Място на провеждане: Клуб Studio 5, НДК, вход  A3 

 

 Градът на жените баданте 
2009, Режисьор Стефан Командарев 
 

В един град без жени, мъжете се грижат за децата, готвят, перат и… 
чакат пари от съпругите си, които работят в чужбина. Във Вършец се 
провежда странен социален експеримент. Много от жените на града 
работят като badante или гледачки на болни и възрастни хора в Италия. 
Промените в това малко общество са навсякъде: в кръчмата, в 
семействата, в градския оркестър и… на автобусната спирка, когато 
жените се прибират в къщи за празниците.  
 

Заповядайте на вечеря преди филма. След прожекцията му ще 
бъде организирана сесия "въпроси и отговори"  със 
сценаристката на филма - Диана Иванова.  
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6 Ноември 

 

Европейска конференция 

Семейства, разделени от граници. Как се 

отразява миграцията на семействата? 
 

Място на провеждане: Сентръл Парк Хотел, гр. София, бул. "Витоша" № 106 

 

 

9.00 

9.30 

Откриване и приветствия: 

- Анеми Дрискенс, Председател на Конфедерацията на семейните 
организации в ЕС  

- Ана Лулева, Член на Съвета на Фондация "Център за изследвания и 
политики за жените"  

 

9.30 

10.15 

 

Водещ лектор: 

- Проф. Маурицио Амброзини, Университета в Милано, Италия  
 

 

10.15 

12.45 

 

Работно ателие 1 

Трудовата миграция и 

транснационалните 

семейства  
 
Водещ: Хектор Себола 

UNED (Испания) 

 

► “Транснационалност и 
влиянието й върху 
българските семейства и 

деца” 

Георги Богданов, 

Национална мрежа за 

децата (България) 

 

 

 

► “Ефекти от миграцията 
върху  децата в Румъния” 

Николета Унгуриану, 

Асоциация "Социална 

алтернатива" (Румъния) 

 

 

► “Перспективата на 
майките в проекта Мама 
те обича"  
Силвия Димитраче, 

Асоциация на румънските 

жени в Италия (Италия) 
 
Дискусия 

 

Работно ателие 2 

Емиграция на 

образованите и високо 

квалифицирани хора  
 
Водещ: Роза Димова 
ЦИПЖ (България) 

 

► “Имиграция на 
семействата в Литва: 

предизвикателства и 
бъдещи перспективи” 

Гиедре Блажите, 

Социален 
изследователски център, 
Институт за етнически 

изследвания (Литва) 

 

► “Младежката 
емиграция  в Гърция и 

нейните последствия” 

Антония Торенс, 

KMOP (Гърция) 

 
► “Психосоциална 
подкрепа и подкрепа на 
пазара на труда за жени 
от транснационални или 

мигрантски семейства” 

Камино Кале, 

Red Acoge (Испания) 
 
Дискусия 

 

Работно ателие 3 

Емиграция и полагане 

на грижи в семействата  
 

 
Водещ: Клара Фоти  

EuroFound (Ирландия) 

 

► “Проект Семейства в 
контекст: фокус върху 
полските семейства в 

Холандия” 

Нина Цонкова,  
Университет Еразъм, 

Ротердам (Холандия) 

 
 

► “Жените, домашни 
помощнички в емиграция 
и глобалната верига на 
полагащите грижи" 

Антонело Скиалдоне, 

ISFOL (Италия) 

 

► “Местни инициативи и 
критерии за баланс 
работа-семейство в 
подкрепа на  мигрантите, 
полагащи грижи и техните 

семейства в чужбина” 

Алесандро Балдо,  
SoleTerre (Италия) 

 
Дискусия 
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12.45 

14.15 

 

Обед и сесия постер презентации с участието на: 

 

Асоциация на двунационалните семейства и партньорства (Германия), Федерация 
на семействата във Финландия - Vaestoliitto (Финланди), Фондация "Партньори 
България" (България), Асоциация на двунационалните семейства - ASFAMIX 

(Испания), Асоциация "Влюбените извън закона" (Франция), Свободен 
университет в Брюксел (Белгия), Фондация l’Albero della Vita (Италия), Център за 
права на мигрантите (Ирландия), Институт за демографски изследвания 
(Унгария). 

 

 

14.15 

15.45 

 

От идеи към практика: дискусия с участниците в процеса на разработване 

на политики 

Модератор: Агнес Ухерецки, директор на Конфедерацията на семейните 
организации в ЕС  

 

Дискусионна кръгла маса с участието на: 

 

- Лаура Уайт, правен експерт в ГД "Заетост" на Европейската комисия 

- Галя Захариева, народен представител, член на Комисията по труда,  
социалната и демографската политика и Комисията по образованието и 
науката в 43 НС  

- Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика 
(очаква потвърждение) 

- Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката (очаква 
потвърждение)  

- Румяна Коларова, Секретар по образование, наука и гражданско 
общество на Президента на Република България 

- Златина Дукова, член на Комисията за защита от дискриминация 
- Елизабет Потцингер, Община Грац, Австрия 

 

Дискусия с участниците: 

 

 
- Хектор Себола UNED, доклад и въпроси относно трудовата миграция и 

транснационалните семейства  

- Роза Димова, ЦИПЖ, доклад и въпроси относно емиграцията на 
високообразованите и квалифицирани хора и избора им за създаване на 
семейства 

- Клара Фоти, EuroFound, доклад и въпроси относно полагащите грижи в 
чужбина и световната им верига  

 

 
15.45 

16.00 

 
Закриване 

 

 

 

 

Повече за събитията: www.coface-eu.org/en/Events/Families-beyond-borders 

 

 

 

Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE) | Rue de Londres 17, 

1050 Brussels   Tel: +322.511.41.79   secretariat@coface-eu.org   www.coface-eu.org 

 

Настоящата конференция се организира с финансовата подкрепа на Програмата на ЕС за 

заетост и социални иновации  "EaSI" (2014-2020). Повече информация можете да намерите на: 

http://ec.europa.eu/social/easi 

http://www.coface-eu.org/en/Events/Families-beyond-borders
mailto:secretariat@coface-eu.org
http://www.coface-eu.org/
http://ec.europa.eu/social/easi

