
ÎMPREUNĂ PENTRU UE



Întâlnirea transnațională din cadrul 

Proiectului „ÎMPREUNĂ PENTRU UE”, a 

avut loc în Tăuții Măgherăuș și a 

implicat 94 de participanti, dintre care 

74 invitați internationali, din țări 

precum: Ungaria, Slovacia, Polonia și 

Grecia. 

Timp de patru zile tineri și reprezentanți 

ai instituțiilor publice locale din 5 țări 

europene s-au reunit la Tăuții 

Măgherăuș. Scopul întâlnirii a fost 

facilitarea înțelegerii procesului 

decisional la nivelul UE și aimplicării 

cetățenilor, în special a tinerilor în 

construirea viitorului UE. 

Participanții prin intermediul unor 

jocuri interactive, s-au cunoscut între ei 

și, și-au dezvoltat simțul apartenenței la 

un spațiu nunic European.

TEMELE ABORDATE AU FOST:

• Efectele ieșirii din UE

• Ce mă face să mă simt European?

• Rolul insituțiilor europene

• Efectele neexercitării dreptului la vot.

• Ce face fiecare instituție a UE?

• Principiile și valorile UE.

Scopul proiectului a fost de a facilita ințelegerea procesului decizional la nivelul UE și 

de a încuraja implicarea cetățenilor, în special a tinerilor, în construirea viitorului UE.



Prima zi a fost consacrată sosirii și acomodării 

participanțiilor. Spre seară prin intermediul 

unor jocuri interactive, participanții s-au 

cunoscut între ei, tot atunci le-a fost prezentat 

programul pentru fiecare zi și li s-au înmânat 

mapele, împreună cu toate detaliile 

organizatorice.

Cea de-a doua zi a fost consacrată pentru 

desfașurarea workshop-ului „Împreună pentru 

UE”, care a constat în: vizionarea de prezentări 

și materiale video despre „Instituțiile europene 

și rolul lor”; Aleppo before the war...and Aleppo 

now, Syrian refugees - a human crisis, 

completarea unui quizz, prezentarea 

rezultatelor sondajului de opinie cu privire la 

importanța UE și a valorilor europene; activități 

pentru a sublinia importanța exercitării 

dreptului la vot. Imagini din timpul workshopului



Ultima parte a zilei a fost 

destinată vizitării 

Memorialului Durerii de la 

Sighetu Marmației - Muzeul 

victimelor comunismului.

MEMORIALUL 

VICTIMELOR 

COMUNISMULUI ŞI 

AL REZISTENŢEI, 

SIGHETUL 

MARMAȚIEI

Memorialul are ca scop reconstituirea şi păstrarea memoriei unor popoare, în 

particular a celui român, cărora timp de jumătate de secol li s-a indus în 

conştiinţă o istorie falsă.

Delegația orașului

TISOVEC  SLOVACIA



MĂNĂSTIREA BÂRSANA – MARAMUREȘ

Ziua a treia a fost consacrată pentru continuarea 

workshop-ului: prezentarea Corpului European de 

Solidaritate;  discuții despre Brexit - motive și 

consecințe; identificarea de provocări și 

oportunități ale UE; Joc de rol - Comisar european 

pentru o zi. După-amaiza au fost organizate vizite 

la monumente istorice din patrimoniul UNESCO. În 

cadrul serii interculturale participanții au prezentat 

dansuri tradiționale specifice țării din care provin 

și materiale video despre comunitatea lor.

Cina a constat în degustarea 

produse tradiționale specifice 

fiecarei țări participante.



Ziua de a patra a fost consacrată 

pentru participarea la activitățile 

din cadrul Bulciului din 

localitatea Băița. În program au 

fost incluse momente solemne - 

intonarea de către Fanfara 

Stibina a imnului UE și a 

imnurilor naționale ale 

partenerilor, momente religioase 

- Liturghia ecumenică de la 

Biserica Romano-Catolică Băița, 

momente artistice - Program 

artistic tradițional la Centrul „Ion 

Șiugariu” Băița. 

Liturghia ecumenică la Biserica 

Romano-Catolică BĂIȚA

Fanfara ORAȘULUI Tăuții 

Măgherăuș a întâmpinat 

invitații intonând imurile 

tărilor participante.

Îninteriorul Casei de 

Cultură s-a desfășurat un 

program artistic, muzică, 

dans, și momente inedite 

oferite de gazde.



Seara s-a încheiat cu un foc de tabără 

organizat la Lacul Nistru, o zonă 

liniștită, unde străinii au putut degusta 

preparate româneștiși au experimentat 

prăjitul de slănină pe botă. 




