Europa pentru
cetăţeni
Proiectul„ Impreuna promovam toleranta si combatem euroscepticismul ” a fost
finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului„Europa pentru cetăţeni”

Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor"
Participare: proiectul a permis întrunirea a 383 cetăţeni, dintre care 35 originari din oraşul Aszod(Ungaria), 23 din oraşul
Tuchow (Polonia) si 325 din orasul Tautii Magheraus (Romania) etc.
Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Tautii Magheraus de la 07/09/2017 la 11/09/2017
Descriere succintă: Proiectul a gazduit o intalnire a cetatenilor- tineri, profesori, reprezentanti ai autoritatilor publice localedin trei tari.In cadrul acesteia au fost dezbatute probleme de actualitate in Europa: curent eurosceptic, imigratie, voluntariat,
importanta mentinerii unitatii UE.
In etapa pregatitoare, fiecare partener a realizat un sondaj de opinie in randul cetatenilor din comunitatea de origine, cu privire
la beneficiile apartenentei la UE, criza in Europa si criza migratiei, o prezentare power-point cu privire la beneficiile pe care le
aduce tarii sale apartenenta la UE si un moment artistic/cultural.
Ziua de 07/09/2017 a fost dedicata urmatoarelor activitati: sosirea, acomodarea participantilor, stabilirea detaliilor
organizatorice, clarificarea nelamuririlor si prezentarea programului intalnirii.
Ziua de 08/09/2017 a fost dedicata urmatoarelor activitati:
Jocuri de cunoastere, prezentare metoda World Cafe, prezentare rezultate sondaje, discutii, vizionare prezentari referitoare la
avantajele apartenentei la UE, vizionarea unor materiale video cu privire la curentul eurosceptic si migratie, dezbaterea
acestor probleme pe grupuri de lucru, prezentare concluzii, participarea la evenimentul ”Impreuna promovam toleranta si
combatem euroscepticismul” in loc. Baita.In cadrul acestuia au fost depuse coroane la statuia poetului erou Ion Sugariu,
doritorii au participat la o liturghie ecumenica, au fost intonate imnurile tarilor partenere si al Uniunii Europene, a fost prezentat
proiectul si partenerii publicului larg, a fost prezentat un program folcloric romanesc si maghiar, a fost semnat protocolul de
colaborare intre liceele din Tautii Magheraus si Tuchow.
Seara interculturala: vizionarea materialelor pregatite referitoare la tarile participante, prezentarea momentelor artistice,
degustarea produselor specifice fiecarei tari participante.
Ziua de 09/09/2017 a fost dedicata urmatoarelor activitati:
Living Library- cartile vii au fost membrii unei familii de refugiati din Republica Democrata Congo, stabiliti in Baia Mare, care
au povestit voluntarilor experienta lor de la sosirea in Romania pana la integrarea in comunitatea baimareana; Voluntariatul si
beneficiile lui- prezentare realizata de o voluntara EVS din Turcia; vizita la muzeul victimelor Comunismului ” Memorialul
Durerii” din Sighetu Marmatiei.

Ziua de 10/09/2017 a fost dedicata urmatoarelor activitati:
World Cafe- au fost discutate si dezbatute 4 subiecte: 1. Curent eurosceptic; 2. Imigratie 3. Voluntariat 4. Solutii.
Pe grupuri de lucru, participantii au dezbatut fiecare subiect, asistati de un moderator si au tras concluziile finale; Evaluare;
Good bye party
Ziua de 11- plecarea participantilor

