Europa dla
obywateli
Projekt „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”
został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”
Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast
Udział: projekt umożliwił spotkanie 104 obywateli, z których 38 pochodziło z miasta Martfű (Hungary), 28 z miasta Tautii Magheraus
(Romania), 14 z miasta Mikulov (Czech Republic), 4 z miasta IIllingen (Germany), 20 z miasta Detva (Slovakia).
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Tuchowie (Polska) w dniach od 02.08.2019 r. do 05.08.2019 r.
Krótki opis:
Dzień 2.08.2019 r. – poświęcono na logistyczne i organizacyjne uporządkowanie pobytu w Tuchowie przedstawicieli miast partnerskich.
Powitano uczestników spotkania, odbyło się spotkanie organizacyjne z kierownikami grup z miast partnerskich oraz tłumaczami.
Uczestnikom spotkania przedstawiono program pobytu, zostali oni zapoznani ze szczegółami programowymi oraz zakwaterowani.
Przekazano im również informacje dot. tematów i form spotkania, w tym metodologii realizacyjnej projektu. W sali narad w Ratuszu
odbyło się seminarium pt. „Sięgamy do źródeł solidaryzmu europejskiego – wzmacniamy fundament przyszłości w kontekście
obywatelskiej refleksji o znaczeniu solidaryzmu pomiędzy narodami Europy”. Podczas seminarium wskazywano na wartości UE,
solidaryzm obywatelski i międzypaństwowy. Podkreślano wartości UE, wskazywano na ważność solidaryzmu europejskiego, w tym
kontekście odnoszono się do refleksji o odpowiedzialności Europejczyków za UE oraz jej budowanie w nowych okolicznościach
społecznych oraz zjawiskach eurosceptycyzmu i alienacji. W sali konferencyjnej hotelu przeprowadzona została debata obywatelska
pt. „Autorytety – ojcowie założyciele UE, ich wartości i idee, wzmacnianie obywatelskiej świadomości o ich znaczeniu dla przyszłości
UE”. Podczas debaty omawiane były wartości, na których budowana była UE, propagowano idee i program UE od chwili jej utworzenia.
Wskazano również na autorytety ideowe UE oraz konieczność wzmocnienia świadomości o solidaryzmie i tolerancji pomiędzy
mieszkańcami miast europejskich i państwami UE.
Dzień 3.08.2019 r. – poświęcono na zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. „Wzmacnianie integracji, tolerancji
i dialogu wśród obywateli, otwarcie na nowe inspiracje i inicjatywy w UE”. Konferencja miała miejsce w sali widowiskowej Domu
Kultury w Tuchowie. Podczas konferencji wskazano na potrzebę wzmocnienia świadomości o pracy i działaniach na rzecz dalszej
integracji i umacniania tolerancji. Odniesiono się do inspiracji twórczych i wdrażania nowych inicjatyw rozwojowych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych w Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i państwowym. Promowano UE.
W tym dniu zorganizowano również w Muzeum Miejskim w Tuchowie wystawę edukacyjno-promocyjną pt. „UE w małych miastachanalogowa historia, cyfrowa przyszłość” oraz na tuchowskim Rynku Międzynarodowy Festiwal Lokalnych Stowarzyszeń i Organizacji
pn. „Tradycje a kształty kultury przyszłości”. Poprzez wystawę i międzynarodowy festiwal non profit zaprezentowane zostały tradycje
kulturowe lokalnych społeczności w kontekście pokoleniowym, pokazano dorobek UE, zrealizowane projekty inwestycyjne, społeczne
i kulturowe w UE. Wskazano na oddolne działania w organizacjach non profit, przeprowadzono dialog międzykulturowy, podkreślano
jego ważność dla kształtowania partnerstwa. Przeprowadzono również kampanię informacyjno-edukacyjną o roli dialogu
międzykulturowego kształtującego tolerancję oraz propagowano potencjał i wielokulturowość UE.
Dzień 4.08.2019 r. – poświęcono na zorganizowanie na tuchowskim Rynku Międzynarodowego Festiwalu Produktów Regionalnych
pn. „Dziedzictwo międzykulturowości to potencjał prorozwojowy UE”. Podczas festiwalu zaprezentowane zostały produkty regionalne
promujące dziedzictwo kulturowe i turystyczne małych miast UE. Poprzez zorganizowany festiwal wskazano na znaczenie współdziałania
Europejczyków oraz budowanie spójności społecznej. Propagowano programy UE i podkreślano ich znaczenie dla dobrobytu
europejskiego. Wskazywano na wspólny dorobek i jego umiejętne wykorzystanie do kreowania przyszłości UE.
W tym dniu przeprowadzono również pokazy filmowe w sali wystaw Muzeum Miejskiego w Tuchowie oraz koncert muzyczny na Rynku
w Tuchowie. Pokazy filmowe pn. „Dorobek społeczny i kulturowy miast partnerskich oraz wizja kultury przyszłości” zorganizowano
z użyciem nowych technologii cyfrowych. Poprzez pokazy przedstawiony został wspólny dorobek społeczny i gospodarczy w miastach.
Odnoszono się do kapitału społecznego i jego potencjału. Wskazywano na wykorzystanie dorobku UE. Poprzez zorganizowany koncert
muzyczny pt. „Europejska etiuda wolności, równości i tolerancji” odnoszono się do wartości takich jak: wolność, równość i tolerancja
w kontekście międzykulturowości i pokoleniowości, eurosceptycyzmu i stygmatyzacji. Wskazywano również i podkreślano, że
dziedzictwo kulturowe i muzyka współczesna brzmią dźwiękami międzykulturowymi, werbalizują solidaryzm, zacierają granice i integrują
narody UE.
Dzień 5.08.2019 r. – poświęcono na zorganizowanie w sali Ratusza seminarium metodycznego „Pomyślna przyszłość mieszkańców miast,
państw i UE to ciągła, systematyczna i konsekwentna integracja obywateli”. Podczas seminarium wskazywano i podkreślano, że
przyszłość Unii Europejskiej jest zależna również od rozwoju małych miast i gmin europejskich, ich partnerstwa oraz integracji
obywatelskiej.
W tym dniu przeprowadzono również debatę pt. „Wspólnota europejska to wspólna sprawa – w dobrym partnerstwie siła UE”, która miała
miejsce w sali konferencyjnej w hotelu. Poprzez wspólną wymianę doświadczeń podczas debaty zaktywizowano obywateli miast
partnerskich do jeszcze lepszej współpracy, budowania więzi międzykulturowej i umacniania UE, bowiem aktywność i zaangażowanie
obywateli budują dobre relacje międzynarodowe na wielu płaszczyznach, a te umacniają wspólnotę UE. Na zakończenie podsumowano
działania zrealizowane podczas projektu. Uczestnicy jednogłośnie przyjęli stanowisko, iż poprzez integrację międzynarodową,
wzmocnienie solidaryzmu społecznego i kulturowego, wzmocnienie tolerancji i więzi międzynarodowej oraz spójności społecznej, dialog
międzynarodowy oparty na tolerancji kulturowej, wspólnym poszanowaniu i zrozumieniu, wypracowana zostanie formuła aktywnej
współpracy, a przez to wykorzystanie potencjału i siły UE w przyszłości.
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http://www.tuchow.pl/16-300-euro-dla-gminy-tuchow/
http://www.tuchow.pl/xx-miedzynarodowe-spotkanie-miast-blizniaczych-3/
https://www.facebook.com/it.tuchow/photos/pcb.2526011494116132/2525976637452951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tuchowpl/photos/a.320292298028176/2511576952233022/?type=3&theater
http://www.tuchow.pl/files/kt_082.pdf?fbclid=IwAR3MRANSuClwtuB1KCW_O7_McvsJyda0EEPq_sUx1aQjw58DzPPMDiuITY
https://starnowa.tv/wrota-europy-efektem-xx-miedzynarodowego-spotkania-miast-blizniaczych-w-tuchowie20190800046/?fbclid=IwAR3OwyJIBmXIM1qK2C-WUdFKwJwDDFVIpEmHBe7rjn8zVNGcFQn8qcsLsDU
http://www.rdn.pl/galerie/letnia-ekipa-radiowa-tuchowie?fbclid=IwAR0xrecTxJLW5O4nd_Z4e6D_Yd-hqeKJsRq7qYaeizObIXHhymQdNoSDiE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575439305923549&set=pcb.1575444475923032&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1576224625845017&set=pcb.1576232485844231&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214819293220713&set=pcb.2341852799204299&type=3&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2311647312483421&set=pcb.2311648665816619&type=3&theater

