
 

 

 

Projekt: III Międzynarodowy Festiwal ,, Na granicy kultur w Jabłonce na 
Orawie”- rozwój wymiany międzykulturowej i ochrona dziedzictwa 
kulturowego w naszych gminach.  Został sfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
Udział: projekt umożliwił spotkanie110 obywateli, z których 50 pochodziło z Gminy Jabłonka (Polska), 10 z Gminy Brebu 
(Rumunia), 10 z Miasta Reichelsheim (Niemcy), 10 z Miasta Horice (Czechy), 14 z Miasta Nagymanyok (Węgry) i 16 z Miasta 
Trstena (Słowacja). 
 
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Jabłonce (Polska)  w dniach od 12/07/2018 do 16/07/2018 
 
Krótki opis: 
Działania w trakcie projektu wyglądały następująco: 
 
Dzień 12/07/2018- poświęcono na 
Warsztaty: opracowanie programu "Convince Eurosceptics", etap I 
Debata z emigrantami: szansa lub groźba - mniejszości etniczne w naszych krajach 
Warsztaty: gdzie i jak sygnalizować mowę nienawiści? 
Dyskusja z osobami dyskryminowanymi: znamy przypadki łamania praw osób zmarginalizowanych 
Warsztaty: opracowanie procedury Rady Partnerstwa dla Rozwoju i Ochrony Kultury, etap I 
Warsztaty: jak przyswoić emigrantów z lokalną społecznością - metody działania 
 
Dzień 13/07/2018 poświęcono na 
Warsztaty: opracowanie programu "Convince Eurosceptics", etap II 
Warsztaty: opracowanie procedury działania grup koordynacyjnych międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, etap I. 
Szkolenie: gromadzenie środków z funduszy UE 
Warsztaty z udziałem regionalnych artystów: opracowanie umowy "Promocja zasobów kulturowych gmin partnerskich", etap I 
Warsztaty: założenia "Strategii ochrony dziedzictwa narodowego gmin partnerskich", etap I Konferencja "Wspólna przyszłość 
w UE" 
 
Dzień 14/07/2018 poświęcono na 
Warsztaty: opracowanie procedury dla  zespołów koordynujących międzynarodowe wydarzenia kulturalne, etap II 
Warsztaty: opracowano założenia "Strategii ochrony dziedzictwa narodowego gmin partnerskich", etap II 
Warsztaty z udziałem regionalnych artystów: opracowanie umowy "Promocja zasobów kulturowych gmin partnerskich", etap II 
Warsztaty: opracowanie procedury Partnerskiej Rady Rozwoju i Ochrony Kultury, etap II 
Udział w III Międzynarodowym Festiwalu 
 
 
Dzień 15/07/2018 poświęcono na 
Warsztaty: opracowano założenia "Strategii ochrony dziedzictwa narodowego gmin partnerskich", etap III 
Warsztaty: opracowanie umowy "Promocja zasobów kulturalnych gmin partnerskich", etap III 
Debata z eurosceptem .: 
- integracja czy dezintegracja? 
- ojczyzna jest tylko MOIM krajem? 
Warsztaty: opracowanie procedury Rady Partnerów, etap III 
Wykład: dostęp do kultury dla osób zmarginalizowanych Kultura Orawy 
 
Dzień 16/07/2018-poświęcono na: 
Dyskusja: społeczne bariery do pokonania dla mniejszości etnicznych 
Debata z eurosceptykami: czy mogą pogodzić cele krajowe z celami UE? 
Dyskusja: rola solidarności krajów UE w kryzysie integracji 
Podpisanie porozumienia w sprawie ustanowienia zespołów koordynacyjnych w sytuacjach kryzysowych 
Ustanowienie partnerstwa Zespoły koordynacyjne międzynarodowych wydarzeń kulturalnych w 2018 i 2019. 
Podpisanie umowy "Promocja zasobów kulturalnych gmin partnerskich" 
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