Europa dla
obywateli
Projekt „Budowa i rozwój Europy ” został sfinansowany przez Unię
Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Dotyczy u 2.2 – Działanie Sieci miast
W ramach tego projektu zrealizowano 5 wydarzeń:
Wydarzenie 1
Udział:

Projekt umożliwił spotkanie 183 obywateli, z których 90 pochodziło z miasta Wesendorf (Niemcy), 15 z miasta Paka. (Węgry), 28 z miasta Radziejów
(Polska), 18 z Wilno(Litwa), 32 z miast Demouville i Cuverville (Francja).
Miejsce/Data:
Wydarzenie miało miejsce w Samtgemeinde Wesendorf, Niemcy, w dniach od 28.04.2018 do 02.05.2018.
Krótki opis: Spotkanie poświęcono na pracę warsztatową z eksploracją miejsca Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Jericho i
Halberstadt oraz spotkanie z udziałem posła do PE Bernda Lange,
a także przyznanie medalu pokojowego grupie partnerskiej Demokratyczna Europa, Europa po upadku muru, europejskie kamienie milowe, debata
na temat „Przyszłość Europy”, ewaluacja.
Wydarzenie 2
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 101 obywateli, z których 18 pochodziło z miasta Wesendorf (Niemcy), 16 z miasta Paka. (Węgry) 26 z miasta
Radziejów (Polska), 13 z Wilno(Litwa), 13 z miasta Zasada Czechy, 15 z miast Demouville i Cuverville (Francja).
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Dziwnówku w pobliżu miasta Kołobrzeg, Polska, w dniach
od 25/07/2018 do 29/07/2018.
Krótki opis: Celem wydarzenia była wymiana pomysłów z młodymi ludźmi na temat „Sprawiedliwego kształtowania przyszłości ‐ szans i wyzwań”;
Elektromobilność, ochrona przyrody, obiekty na morzu,
odnawialne źródła energii na przykładach w Szczecinie i Kołobrzegu, praca zespołowa,
wybory europejskie 2019, ocena wydarzenia.
Wydarzenie 3
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 101 obywateli z których 35 pochodziłoz miasta Wesendorf (Niemcy), 16 z miasta Paka. (Węgry) 19 uczestników z
Radziejowa (Polska), 2 uczestników z Czechy i 10 uczestników z Wilna (Litwa) i 19 uczestników z Demouville, Cuverville(Francja)
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce we Wrocławiu(Polska) w dniach od 13/09/2018 do 17/09/2018
Krótki opis: Spotkanie poświęcono wymianie poglądów na temat przeszłości i przyszłości Europy: udział obywateli w życiu demokratycznym w UE,
Europejski Rok Dziedzictwa 2018, Pieczęć Dziedzictwa Europejskiego ‐ obchodzenie się przez Europejczyków z dziedzictwem kulturowym na przykładach
Zamek Wrocław, Zamek Książ i Kościół Pokoju w Świdnicy, wykluczenie i utrata obywatelstwa w reżimach totalitarnych oraz lekcje na obecną ocenę.
Wydarzenie 4,
Udział W wydarzeniu wzięło udział 76 uczestników, w tym 14 uczestników z gminy Wesendorf (Niemcy),
10 uczestników z miasta Paka (Węgry), 16 uczestników z Radziejowa (Polska),
12 uczestników z Wilno (Litwa), 11 uczestników z Zasady (Czechy) i 13 uczestników z Demouville, Cuverville (Francja).
Miejsce / data: Wydarzenie odbyło się w Budapeszcie‐Györ na Węgrzech od 24/07/2019 do 28/07/2019.
Krótki opis: Celem wydarzenia z udziałem młodych uczestników było „Życie w Europie wczoraj i dziś w naszych partnerskich gminach” wraz z pracami
warsztatowymi na temat docelowych perspektyw i zasad przewodnich UE, przyszłego wyzwania dla UE, analizowania i omawiania eurosceptycyzmu,
solidarności europejskiej w czasach kryzysu i jego ograniczeń.
Rok 1989 ‐ Rewolucje demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej oraz upadek muru berlińskiego na przykładzie Muzeum Terroru w Budapeszcie i
Parlamencie, rozszerzenie UE na wschód w 2004 r., Ocena.
Wydarzenie 5
Udział W wydarzeniu wzięło udział 78 mieszkańców, w szczególności 29 uczestników z gminy Wesendorf (Niemcy), 10 uczestników z miasta Paka
(Węgry), 13 uczestników z Radziejowa (Polska), 8 uczestników z Wilno (Litwa), 2 uczestników z Zasady (Czechy) i 16 uczestników z Demouville, Cuverville
(Francja).
Miejsce / data: Wydarzenie odbyło się w Siofok / Budapeszt, Węgry, od 15.09.2019 do 19.09.2019.
Krótki opis:
Celem wydarzenia były prace warsztatowe i dyskusja na temat „placu budowy i przyszłości Europy”. Przyszłość Europy ‐ wyjście czy rozpad? Brexit
szansą na reformę UE, wspólne dziedzictwo kulturowe ‐ charakterystyczne dla tożsamości europejskiej na przykładzie Veszprem, Budapesztu i
zakola Dunaju, 15 rocznica. rozszerzenia UE na wschód, wyniki wyborów europejskich w 2019r., Ewaluacja

