Projekt

Spotkanie mieszkańców gmin partnerskich
motto: „Solidarność w Europie”
Dotyczy 2.1 Działanie Partnerstwo miast
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 271 obywateli – bezpośredni beneficjenci projektu.
Uczestnicy pochodzili z następujących gmin partnerskich: Gemainde Horka z Niemiec (40),
Gemainde Neuenstein z Niemiec (40), Gemainde Andelska Hora z Czech (40), Gemainde
Szendehely z Węgier (40), Gemainde Nograd z Węgier (40) oraz organizator –
wnioskodawca: Gmina Reńska Wieś (71)
Miejsce / Daty:
Spotkanie odbyło się w Reńskiej Wsi (Polska) w dniach 7.07.2017 – 11.07.2017.
Krótki opis:
Podczas całego pobytu Gmin Partnerskich zapewnione zostało wyżywienie, noclegi
oraz wycieczki.
Gmina Reńska Wieś realizując projekt w znacznym stopniu przyczyniła się do zrozumienia
historii UE i jej obecnych problemów. W czasie realizacji projektu bezpośredni beneficjenci
jak również pośredni mieli możliwość poznania historii i kultury miast partnerskich.
Zasadniczym akcentem projektu było stworzenie uczestnikom możliwości dyskusji, wymiany
opinii i poglądów oraz szukania pozytywnych rozwiązań w obszarach:
o Uwrażliwienia obywateli na wspólne wartości, cele UE.
o Solidarności i odpowiedzialności w obszarze migracji.
o Odpowiedzialność pojedynczego obywatela i również zbiorowa za kształt Unii
Europejskiej.
o Również beneficjenci z Szendehely, Nograd z Węgier oraz z Reńskiej Wsi
podsumowali 10 -lecie współpracy partnerskiej. Opracowane zostały mocne
i słabsze strony współpracy. Opracowany został wspólny harmonogram kolejnych
inicjatyw, działań pomiędzy gminami.
Dzień 07.07.2017 – poświecono na przyjazd, powitanie i zakwaterowanie gości w hotelach
na terenie Gminy Reńska Wieś. Wieczorem odbyła się odprawa z koordynatorami projektu
z poszczególnych gmin partnerskich. Koordynatorzy podkreślili cele i zadnia projektu.
Następnie każda gmina partnerska zaprezentowała beneficjentów oraz zadania, które będzie
realizowała w projekcie. Uczestnikom przedstawiono film promocyjny o Gminie Reńska
Wieś. Koordynatorom rozdane zostały dokumenty i materiały szczegółowe dotyczące
realizacji projektu.
Dzień 08.07.2017 – Uczestnicy wcześniej zostali podzieleni na 5 grup, min. realizowana była
tematyka: Europa i jej przyszłe wyzwania. Moderatorem była Pani Poseł do Parlamentu
Europejskiego – Danuta Jałowiecka. Natomiast beneficjenci z Węgier i Polski (Reńska Wieś),
podsumowali 10- lecie współpracy partnerskiej. Określone zostały na kolejne lata zadania do
realizacji. Również w dyskusji wziął udział Poseł Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia
Mniejszości Niemieckiej – Ryszard Galla. Temat dyskusji to: Rola młodzieży w procesie
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integracji Unii Europejskiej. W wyniku dyskusji okazało się, że beneficjenci doskonale
orientują się w obecnych problemach UE. Rezultatem dyskusji był wyrażony wzrost
świadomości i odpowiedzialności z Unią Europejską.
Wśród uczestników została
przeprowadzona ankieta dotycząca obecnych problemów Unii Europejskiej i ich
przezwyciężenia.
Beneficjenci (1,2,3) grupa uczestniczyła w wyjeździe do Opola i Wrocławia. Podczas realizacji
projektu w Urzędzie Marszałkowskim, moderatorami projektu byli studenci Uniwersytetu
Opolskiego. Również w podsumowaniu partnerstwa wzięła udział Pani Konsul Węgier
z Krakowa.
09.07.2017 – odbyły się dwie debaty: Pierwsza dotyczyła Solidarności i Odpowiedzialności
w obszarze migracji. Druga natomiast dotyczyła niebezpieczeństwa i sceptycyzmu dla
europejskiej integracji dzisiaj i w przyszłości.
Kulminacyjnym punktem tego dnia była uroczystość wręczenia Gminie Reńska Wieś –
Nagrody Europy -II stopnia FLAGI HONOROWEJ RADY EUROPY. Nagrodę wręczała Pani
Edeltrauda Gatterer z Austrii – członek Rady Europy. Było to wielkie wydarzenie dla Gminy
Reńska Wieś, ponieważ Gmina Reńska Wieś jest jedyna i pierwsza w Polsce jak do tej pory
(od 1955 r.) gminą, która dostąpiła takiego zaszczytu. Gmina od 2000 r. prowadzi
współpracę partnerską z gminami z zagranicy. Na uroczystość przybyło wiele wspaniałych
gości min: Danuta Jazłowiecka - poseł do Parlamentu Europejskiego, Ryszard Galla – poseł
Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorz Peczkis – senator Rzeczypospolitej Polskiej,
Burmistrzowie i delegacje wszystkich gmin partnerskich, ponadto Sabine Haake - Konsul
z Konsulatu Niemiec z Opola, Adrienne Körmendy – Konsul Węgier z Krakowa. Uroczystość
wręczenia Flagi Honorowej rozpoczęła się od odegrania Hymnu Unii Europejskiej „Oda do
radości” przez orkiestrę dętą z Mechnicy (Gmina Reńska Wieś) oraz odśpiewanie hymnu
przez zespół artystyczny „Długomiłowiczanki” (Gmina Reńska Wieś).
Po głównych uroczystościach odbyła się konferencja prasowa zaproszonych gości
z dziennikarzami lokalnej prasy i telewizji. Następnie zaproszeni goście posadzili Klon
Przyjaźni – drzewa symbolizujące i upamiętniające Nagrodę Europy oraz współpracę
z gminami partnerskimi. Z uroczystości został nagrany film, który zostanie przesłany do
Sekretariatu Rady Europy.
10.07.2017 – w tym dniu beneficjenci udali się na wycieczkę do Sanktuarium na Górze św.
Anny. Wzięli udział w mszy św., następnie zapoznali się z historią Sanktuarium. Po południu
w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi odbyła się dyskusja w grupach na temat:
1. Rola i znaczenie Europejskiego Parlamentu, Komisji Europejskich w procesie europejskiej
integracji.
2. Wsparcie socjalne i aktywność kulturowa wolontariuszy we wspólnej Europie.
Wśród beneficjentów został przeprowadzony Quiz o Europie.
Wieczorem dla wszystkich beneficjentów zorganizowana została dyskoteka. Podczas zabaw
następowała integracja pomiędzy uczestnikami.
11.07.2017 – w ostatnim dniu odbyło się podsumowanie projektu. Beneficjenci wypowiadali
się o nabytej wiedzy, wzroście świadomości i umiejętności promowania celów projektu.
Projekt umożliwił budowanie wiedzy o UE – jej historii, ale też wyzwania na przyszłość
w budowaniu tolerancyjnej, przyjaznej i mocnej Europy. Uczestnictwo dużej liczby
beneficjentów, wolontariuszy- uczniowie i studenci, nauczycieli, organizacji pozarządowych
przełożyło się na szeroką, bezpośrednią i pośrednią promocję projektu oraz jego
rozpowszechnianie we wszystkich gminach partnerskich.
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Projekt został rozpowszechniony poprzez zaangażowanie lokalnych mediów- prasy, radia
i telewizji. We wszystkich 15 sołectwach Gminy Reńska Wieś, szkołach zostały umieszczone
materiały z realizacji projektu.
Na stronach zostały umieszczone zdjęcia i materiały z wydarzeń. Ponadto wysłany został
materiał promocyjny z realizacji projektu do wydawnictwa IPZ aktuell – Instytut Europoische
Partnerschaft.
Cele i działania projektowe zostały w pełni zrealizowane w ciągu 5 dni trwania projektu.
Z realizacji projektu zorganizowano wystawę zdjęć oraz umieszczono materiały informacyjne
na tablicach ogłoszeń. Wykonane zostały również roll-apy – informacje o projekcie.
Podsumowaniem projektu jest Foto-książka – zbiór zdjęć i opis wydarzeń z realizacji
projektu. Każda Gmina taką książkę otrzyma na pamiątkę realizacji projektu.
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