EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A Strenghten fellowship to foster joint perspectives – RESPONS
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 502 állampolgár részvételével, akik közül 350 Csernáton település
(Románia), 22 Neded település (Szlovákia) lakosai, 30 Bogyiszló település (Magyarország), 24 Bóly város
(Magyarország) lakosai, 20 Utrine település (Szerbia) lakosai, 24 Sármellék település (Magyarország), 32
Kaszaper település (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Csernáton, Románia volt, 19/07/2018 és 23/07/2018 között
Részletes leírás:
2018/07/19-én a téma a delegációk megérkezését követően az Európai Uniós integráció helyi jó hatásainak és
hátrányainak bemutatása valamint vidékies térségekben zajló folyamatok, életminőség és az euroszkepticizmus
szintjének bemutatása volt. A kötetlen beszélgetés során élénk eszmecsere alakult ki az Európai Unió jövőjével,
szerepével kapcsolatosan. Ezt követően egy fotó kiállítás megnyitása következett, amely a különböző résztvevő
településeken Európai Unió támogatásával megvalósult projekteket mutatta be a teljes találkozó alatt.
2018/07/20-án a téma az épített örökség védelme volt, amelynek illusztrálásra egy kirándulásra került sor, amelyen
a résztvevő települések delegációi vettek részt. Erdély számos etnikai kisebbség hazája, így kiváló helyszín a
kulturális párbeszéd hagyományainak bemutatására. A kirándulás érintett német, magyar, roma, zsidó és örmény
kulturális örökséget hordozó településeket is a zónában. A sokszínű európai identitás megtapasztalása mellett az
együttélés történelmi hagyományai is tanulságul szolgáltak a résztvevők számára Európai jövőjét illetően.
2018/07/21-én a téma egyrész a tanulási és munkatapasztalatok megosztása volt egy workshop keretében, valamint
az oktatásfejlesztés helyzetéről folyt eszmecsere főként fiatalok és oktatásban résztvevő szakemberek
részvételével.
Ebéd után az EU legfontosabb olyan intézményeinek bemutatására került sor, amelyeken keresztül a polgárok a
közös politika alakításába beleszólhatnak és a különböző jogok és kötelezettségek kerültek szóba.
2018/07/21-én a téma egyrész a tanulási és munkatapasztalatok megosztása volt egy workshop keretében, valamint
az oktatásfejlesztés helyzetéről folyt eszmecsere főként fiatalok és oktatásban résztvevő szakemberek
részvételével.
Ebéd után az EU legfontosabb olyan intézményeinek bemutatására került sor, amelyeken keresztül a polgárok a
közös politika alakításába beleszólhatnak és a különböző jogok és kötelezettségek kerültek szóba.
Este a találkozón résztvevők laza kikapcsolódására volt lehetőség a vendéglátó fiatalokkal együtt egy hagyományos
népzenei és néptánc mulattság keretében.
2018/07/22-én a téma a vidéki életmód jövője volt a gazdasági krízis árnyékéban. A LEADER programmal
kapcsolatosan minden résztvevőnek közvetlen tapasztalatai vannak, amelyek különböznek a tagállamokban, így
kiváló téma volt egy élénk eszmecsere kialakulására a közvetlen értintettek részvételével. Délután ugyanennek a
témának a bővebb kifejtése folytatódott, érintve a polgárok bevonásának és megkérdezésének fontosságát a
fejlesztési programok kialakításába. A nap végén sikerült közös javaslatokat megfogalmazni a különböző
vélemények összesítésével és megerősítésre került az együttműködés folytatása is.
2018/07/23-án reggel már csak a projekt tanulságainak rövid összegzésére maradt idő, a hosszú utazás miatt
találkozó vendég küldöttségei korán hazaindultak.

