
 

 

 

Projekt „Razem kształtujemy przyszłość UE – wspólne działania w 
ramach Stałej Grupy Kontaktowej” został sfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 

 

Udział: projekt umożliwił spotkanie 110 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 spotkanie odbyło się w Jabłonce (Polska) w dniach od 14/07/2022 do 
17/07/2022 
 
Krótki opis: 
 
Dzień 14/07/2022 – poświęcono na: 
I Sesja Stałej Grupy Kontaktowej: Temat - Dyskryminacja w dostępie do kultury 
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej - sekcja: wymiana kulturalna 
Dyskusja: rola młodych ludzi w kształtowaniu przyszłości Europy: perspektywy i obawy 
Warsztaty: jak rozmawiać z eurosceptykiem – metody argumentacji 
Dyskusja: nienawiść, uprzedzenia i rasizm wobec migrantów i imigrantów 
Debata: powody i motywacje eurosceptycyzmu 
Spotkanie integracyjne 
  
Dzień 15/07/2022 – poświęcono na: 
Konferencja: „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość UE z perspektywy mieszkańców naszych gmin”. 
II sesja Stałej Grupy Kontaktowej: temat - niska partycypacja społeczna 
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej – sekcja: społeczeństwo demokratyczne i praworządność 
Dyskusja: jak pomóc mniejszościom etnicznym w naszych gminach 
Wystawa fotograficzna: wydarzenia kulturalne w naszych gminach wspierane ze środków unijnych 
 
Dzień 16/07/2022 – poświęcono na: 
III sesja Stałej Grupy Kontaktowej: temat - marginalizacja społeczna gmin partnerskich 
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej - sekcja: promocja gmin 
V Międzynarodowy Festiwal na Pograniczu Kultur i Targi Sztuki na Orawie 
Seminarium: Historia rozwoju współpracy partnerskiej 
Dyskusja: przyszłość UE – czy UE przetrwa kryzys solidarności? 
Warsztaty: metody aktywizacji partycypacji społecznej w wyborach, referendach, głosowaniu 
Kuchnia regionalna 
 
Dzień 17/07/2022 – poświęcono na: 
XXX Orawskie Lato 
IV sesja Stałej Grupy Kontaktowej: temat – ograniczenia w dostępie do edukacji 
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej - sekcja: edukacja obywatelska 
Warsztaty z artystami regionalnymi - "Wymiana kulturowa szansą na rozwój gmin". 
Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych – rola organizacji pozarządowych w odbudowie 
solidarności między krajami UE 
Debata z eurosceptykami: przyszła ścieżka rozwoju UE: nacjonalistyczne zamknięcie czy kulturowa tolerancja? 
Pożegnanie gości. 
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