Europa pentru
cetăţeni
Proiectul „From Active Citizenship to Eurocitizenship” a fost finanţat de
Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”

Aplicabil pentru Acţiunea 1, Măsura 1.1
„Întrunirile cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe”
Participare: proiectul a permis întrunirea a 231 de cetăţeni, dintre care 22 originari din oraşul Montemarciano
(Italia), 30 participanţi din Maribor (Slovenia), 26 participanţi din Lugoj (Romania), 42 din oraşul Prerov (Cehia),
30 din oraşul Krynica (Polonia), 32 din oraşul Amata (Letonia), 49 din oraşul Bardejov (Slovacia).
Locul/Datele: evenimentele au avut loc la:
-

Maribor (Slovenia) de la 23/10/2013 la 25/10/2013;

-

Prerov (Cehia) de la 26/02/2014 la 28/02/2014;
Bardejov (Slovacia) şi Krynica (Polonia) de la 18/06/2014 la 20/06/2014.

Descriere succintă:
Evenimentul din Maribor (Slovenia) din perioada 23/10/2013 la 25/10/2013, a fost consacrat tinerilor –
dezvoltarea cetăţeniei UE prin schimb de experienţă, crearea de condiţii de către administraţiile locale pentru
tineri, pentru implicarea lor in viaţa publică şi cunoaşterea politicilor UE în acest domeniu. Au avut loc prezentări
ale reprezentanţilor administraţiilor locale şi dezbateri pe aceeaşi temă. Au fost vizitate instituţii culturale şi
ONG-uri care au ca obiect de activitate activităţi care implică tinerii. Înainte de eveniment a avut loc un sondaj
de opinie in fiecare oraş partener.
Evenimentul din Prerov (Cehia) din perioada la 26/02/2014 la 28/02/2014, a fost consacrat seniorilor –
dezvoltarea cetăţeniei UE şi sprijinirea unei îmbătrâniri active prin schimburi de experienţă, crearea de condiţii
de către administraţiile locale pentru seniori pentru implicarea lor in viaţa publică şi cunoaşterea politicilor UE în
acest domeniu. Au avut loc prezentări ale reprezentanţilor administraţiilor locale şi dezbateri pe aceeaşi temă.
Au fost vizitate case de bătrâni şi centre de zi pentru seniori precum şi monumente istorice locale.
Conferinţa din Bardejov (Slovacia) şi Krynica (Polonia) din perioada 18/06/2014 la 20/06/2014, a creat pentru
participanţi posibilitatea de a prezenta condiţiile create de administraţiile locale pentru dezvoltarea cetăţeniei
active, măsuri privind includerea tinerilor în societate, o declaraţie privind aşteptările de la UE, modalităţile de
sărbătorire a Zilei Europei în fiecare oraş, purtarea unui dialog între tineri şi vârstnici, recomandări şi sugestii
referitoare le instituţiile UE. La final reţeaua proiectului a conceput un plan de acţiuni pentru viitoare activităţi.
Conferinţa a fost îmbogăţită de spectacolele în aer liber ale artiştilor din fiecare oraş partener. Participanţii au
vizitat ONG-uri locale, case de bătrâni şi centre de zi pentru seniori precum şi monumente istorice locale. La sfârşit
participanţii s-au întâlnit cu primarul din Krynica. Cu această ocazie primarii a 3 localităţi s-au întâlnit: Bardejov,
Lugoj şi Montemarciano.

Aplicabil pentru Acţiunea 1 Măsura 1.2 „Reţele de oraşe înfrăţite”
Acţiunea 2 Măsura 2.3 „Finanţarea de proiecte lansate de organizaţiile societăţii civile”
Acţiunea 4 – „O memorie europeană activă”
În cadrul acestui proiect, au fost organizate 3 evenimente:
Evenimentul 1 : Workshop - Tineret
Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 52 de cetăţeni, dintre care 4 originari din oraşul Montemarciano
(Italia), 17 din oraşul Maribor (Slovenia), 7 din oraşul Prerov (Cehia), 8 din oraşul Krynica (Polonia), 6 din oraşul
Amata (Letonia), 10 din oraşul Bardejov (Slovacia).
Locul/Data: evenimentul a avut loc la Maribor (Slovenia ) de la 23/10/2013 la 25/10/2013.
Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat tinerilor – dezvoltarea cetăţeniei UE prin schimb de
experienţă, crearea de condiţii de către administraţiile locale pentru tineri, pentru implicarea lor in viaţa publică şi
cunoaşterea politicilor UE în acest domeniu. Au avut loc prezentări ale reprezentanţilor administraţiilor locale şi
dezbateri pe aceeaşi temă. Au fost vizitate instituţii culturale şi ONG-uri care au ca obiect de activitate activităţi
care implică tinerii. Înainte de eveniment a avut loc un sondaj de opinie in fiecare oraş partener.
Evenimentul 2: Workshop - Seniori
Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 57 de cetăţeni, dintre care 5 originari din Maribor (Slovenia), 7
participanţi din Lugoj (Romania), 22 din oraşul Prerov (Cehia), 8 din oraşul Krynica (Polonia), 8 din oraşul Amata
(Letonia), 7 din oraşul Bardejov (Slovacia).
Locul/Data: evenimentul a avut loc la Prerov (Cehia ) de la 26/02/2014 la 28/02/2014.
Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat seniorilor – dezvoltarea cetăţeniei UE şi sprijinirea unei
îmbătrâniri active prin schimburi de experienţă, crearea de condiţii de către administraţiile locale pentru seniori
pentru implicarea lor in viaţa publică şi cunoaşterea politicilor UE în acest domeniu. Au avut loc prezentări ale
reprezentanţilor administraţiilor locale şi dezbateri pe aceeaşi temă. Au fost vizitate case de bătrâni şi centre de
zi pentru seniori precum şi monumente istorice locale.
Evenimentul 3: Conferinţă şi Zilele Parteneriatului European
Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 122 de cetăţeni, 18 originari din oraşul Montemarciano (Italia), 8
participanţi din Maribor (Slovenia), 19 participanţi din Lugoj (Romania), 13 din oraşul Prerov (Cehia), 14 din oraşul
Krynica (Polonia), 18 din oraşul Amata (Letonia), 32 din oraşul Bardejov (Slovacia).
Locul/Data: evenimentul a avut loc la Bardejov (Slovacia) şi Krynica (Polonia) de la 18/06/2014 la
20/06/2014.
Descriere succintă: Conferinţa şi Zilele Parteneriatului European desfăşurate în Bardejov şi Krynica au creat
pentru participanţi posibilitatea de a prezenta condiţiile create de administraţiile locale pentru dezvoltarea
cetăţeniei active, măsuri privind includerea tinerilor în societate, o declaraţie privind aşteptările de la UE,
modalităţile de sărbătorire a Zilei Europei în fiecare oraş, purtarea unui dialog între tineri şi vârstnici,
recomandări şi sugestii referitoare le instituţiile UE. La final reţeaua proiectului a conceput un plan de acţiuni
pentru viitoare activităţi. Conferinţa a fost îmbogăţită de spectacolele în aer liber ale artiştilor din fiecare oraş
partener. Participanţii au vizitat ONG-uri locale, case de bătrâni şi centre de zi pentru seniori precum şi
monumente istorice locale. La sfârşit participanţii s-au întâlnit cu primarul din Krynica. Cu această ocazie
primarii a 3 localităţi s-au întâlnit: Bardejov, Lugoj şi Montemarciano.

