
 

 

 

Projekt „Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji i partnerstwa gmin” 

 

 

Dotyczy 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
Udział: projekt umożliwi spotkanie obywateli z Jabłonki (Polska) – 60 osób, z miasta Brebu (Rumunia) – 15 osób, z miasta 
Reicheilsheim (Niemcy) – 15 osób,  z miasta  Horice (Czechy) 14 osób, z miasta Nagymanyok (Węgry) – 25 osób, z miasta 
Trstena (Słowacja) - 50 osób. 

 
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Jabłonce w Polsce w dniach od 15/07/2015 do 20/07/2015 
 

Krótki opis: 
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi w dziedzinie kultury, obywatelstwa 
europejskiego, wolontariatu, integracji międzypokoleniowej, edukacji. Jednym z istotnych aspektów projektu jest debata 

dotycząca przyszłości UE oparta na osiągnięciach UE. Debata nie ogranicza się do uczestników projektu już popierających 
idę UE, ale również do uczestników i tej części społeczności lokalnej która neguje lub nie jest przekonana do idei UE. Jednym  
z kluczowych aspektów spotkania jest upowszechnienie idei Zjednoczonej Europy wśród uczestników spotkania poprzez 

pobudzenie do refleksji nad przyszłością UE a poprzez to wzmocnienie tożsamości europejskiej. Dialog międzykulturowy jako 
cel pośredni tego projektu, stanowi płaszczyznę wymiany poglądów pomiędzy różnymi kulturowo społecznościami gmin 
partnerskich. Poprzez ułatwianie wspólnych działań uczestników z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych, 

nasz projekt ma na celu rozwój więzi międzykulturowej. 
W projekcie zostały stworzone programy edukacyjno-informacyjne adresowane do liderów i członków organizacji 
pozarządowych, aktywnych w zakresie partycypacji obywatelskiej.  

Podjęte działania mają na celu podnoszenie wiedzy i świadomości w zakres ie współdziałania w różnych formach 
organizacyjnych. 
Działania w projekcie służą: 

- wzmocnieniu poczucia bycia obywatelem zjednoczonej Europy 
- wzrostowi poparcia dla idei UE  
- rozwijaniu postaw obywatelskich wśród społeczności gmin partnerskich na rzecz środowiska lokalnego. 

- wzmocnieniu zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami a instytucjami publicznymi,  
- edukacji obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia (polegające na pobudzaniu oby watela do 
aktywności) 

W efekcie prowadzonych dyskusji i warsztatów tematycznych wypracowane zostały propozycje działań, które będą podstawą 
dalszej współpracy w dziedzinach, które zostały wymienione powyżej.  
Działania podczas projektu promują wspólne wartości europejskie - wolność, demokrację i poszanowanie praw człowieka, 

różnorodność kulturową, tolerancję oraz solidarność. Ocena teraźniejszych działań UE i wnioski z niej wywiedzione nastąpi 
przez pryzmat przeszłości (ukazanie zagłady II wojny światowej – wizyta w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau oraz 
późniejsze działania na rzecz zjednoczenia Europy włącznie z obecna rolą UE).  

Realizacja projektu umożliwia rozwój pozytywnego nastawienie do naszych różnych kulturowo społeczności oraz rozwinie 
nowe umiejętności współdziałania pomiędzy społecznościami z gmin partnerskich (czemu będą służyły wspólne dyskursie, 
warsztaty, konkursy, koncerty itp.). 

Celem naszym jest aktywizacja społeczności lokalnej w gminach partnerskich. Zostały poruszone również kwestie tolerancji, 
stereotypów  i uprzedzeń. Dzięki współdziałaniu wielu organizacji z gmin partnerskich (szkoły, organizacje pozarządowe) w 
ramach projektu zostały opracowane i wdrożone nowe metody współpracy.  

 Projekt pomógł połączyć wysiłki w celu stymulowania i aktywizacji wymiany kulturalnej. Wymiana interkulturalna nastąpi ła 
zwłaszcza podczas imprezy Orawskie Lato.  

 

Europa dla 

obywateli 


