Europa dla
obywateli
Projekt „Das Jugendtreffen der Partnergemeinden unter dem Motto
Friede – Zukunft - Zusammenarbeit” został sfinansowany przez Unię
Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”
Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast
Udział: projekt umożliwił spotkanie 231 obywateli, z których 40 pochodziło z miasta Schendehely (Węgry), 40 z miasta
Nograd (Węgry), 40 z miasta Andelska Hora (Czechy), 40 z miasta Neunestein (Niemcy) oraz 71 z Gminy Reńska Wieś
(Polska).
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Reńskiej Wsi, Pokrzywnicy, Długomiłowicach, Opole, Góra Świętej Anny, Kraków
oraz cała Gmina Reńska Wieś (POLSKA) w dniach od 07/07/2016 do 12/07/2016
Krótki opis:
Dzień 07/07/2016 – poświęcono w pierwszej kolejności na uroczyste przywitanie gości zagranicznych oraz ich
zakwaterowanie. Następnie odbyły się warsztaty tematyczne w Domu Kultury w Reńskiej Wsi, poprzedzone
przeprowadzeniem ankiety ewaluacyjnej na temat posiadanej wiedzy Uczestników na temat Unii Europejskiej, polityki Unii
oraz działalności Parlamentu Europejskiego. Jej wyniki dały podstawy do stworzenia celów, które należało osiągnąć podczas
tej kilkudniowej wymiany. Uczestnicy postanowili skupić się na: Poprawieniu świadomości obywatelskiej przynależności do
Unii Europejskiej, Poprawieniu ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej (ilość członków, Instytucje, symbole); Wymianie wartości
kulturowych pomiędzy gminami partnerskimi; Ukazaniu istotności inwestycji realizowanych w ramach funduszy unijnych. W
tym dniu odbył się Wieczór Polski – prezentacja multimedialna Gminy Reńska Wieś, regionu opolskiego. Prezentacja
Dyplomu Europejskiego jaki Gmina Reńska Wieś otrzymała od Rady Europy
Dzień 08/07/2016 - w tym dniu pod przewodnictwem moderatorów – studentów uniwersytetu opolskiego odbyła się dyskusja
na temat „rola młodzieży w procesie integracji Unii Europejskiej”. Drugim tematem była rola mniejszości narodowych w
rozwoju małych ojczyzn. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej z gminy Reńska Wieś. Ten dzień
poświęcony był „wieczorowi niemieckiemu” – prezentacja gminy Neuenstein oraz regionu. Uczestnicy poznali zwyczaje,
obyczaje gminy niemieckiej.
Dzień 09/07/2016 - w tym dniu uczestnicy wyjechali do Opola celem zwiedzenia muzeum śląska opolskiego. Spotkali się z
Marszałkiem Województwa Opolskiego. Tematem była historia, gospodarka, wielokulturowość śląska opolskiego oraz został
wyświetlony film o regionie Opolskim. Również uczestnicy odwiedzili konsulat Niemiec w Opolu – zapoznanie się z
funkcjonowaniem konsulatu. Natomiast wieczorem beneficjenci z Węgier zaprezentowali zwyczaje i obyczaje ich regionu
państwa podczas wieczoru węgierskiego.
Dzień 10/07/2016 - wyjazd na Górę Świętej Anny – udział we Mszy Świętej w intencji uczestników projektu a także za
przyszłość Unii Europejskiej. Podczas pobytu na Górze Świętej Anny poznano historie, tradycje religijne, miejsca spotkań
polaków, niemców, czechów. W tym dniu odbył się również wieczór czeski – prezentacja multimedialna regionu oraz gminy.
Dzień 11/07/2016 - dzień ten był Dniem Europejskim. Odbył się quiz o Europie, prezentacja szkolnych klubów
Europejskiech oraz konferencja międzynarodowa. Podczas konferencji burmistrz gminy Schendehely z Węgier Altsah Ignac
otrzymał medal od Marszałka Województwa za zasługi dla Województwa Opolksiego. Również podsumowano 15 letnią
współpracę z gmina Andelska Hora z Czech oraz 10 letnia współpracę z gminą Schendehely. Podczas dyskusji omówione
zostały znaczenie partnerstwa w budowaniu Unii Europejskiej. Tematem była też rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego
oraz komisji Europejskiej.
Dzień 12/07/2016 - Poświęcono na podsumowanie całej wymiany i celów do osiągnięcia w ramach zrealizowanego projektu.
Uczestnicy otrzymali płyty CD w celu dalszego rozpowszechnienia w swoich miejscach zamieszkania. Również opracowano
fotoksiążkę z projektu. Opracowane zostały wnioski i założenia wypracowane w trakcie realizacji projektu. Również
uczestnicy nabyli wiedze jak promować projekt w swoich gminach. Po trealizacji projektu uczestnicy mają świadomość jak
ważne jest uczestnictwo obywateli w życiu unii Europejksiej poprzez tworzenie i budowanie jej polityki. W podsumowaniu
zwrócono uwagę jak ważną rolę w realizacji projektu spełnili wolontariusze, którzy zaangażowani byli z pośród organizacji
pozarządowych oraz placówek oswiatowych. Na zakończenie odbyły się wywiady z dziennikarzami z lokalnego radia oraz
prasy. Każdy z uczestników otrzymał materiały propagandowe w celu rozpowszechnienia projektu.

Dotyczy u 2.2 – Działanie Sieci miast
2.3 Działanie Projekty społeczeństwa obywatelskiego
araz Komponent u 1: Pamięć europejska
W ramach tego projektu zrealizowano … wydarzeń:
Wydarzenie 1
Udział: Projekt umożliwił spotkanie … obywateli, z których … pochodziło z miasta … (kraj), … z miasta …. (kraj)
itd.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w … (miasto, kraj) w dniach od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Krótki opis: Spotkanie poświęcono na …
Wydarzenie 2
Udział: Projekt umożliwił spotkanie … obywateli, z których … pochodziło z miasta … (kraj), … z miasta …. (kraj)
itd.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w … (miasto, kraj) w dniach od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Krótki opis: Spotkanie poświęcono na …
Wydarzenie 3
Udział: Projekt umożliwił spotkanie … obywateli, z których … pochodziło z miasta … (kraj), … z miasta …. (kraj)
itd.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w … (miasto, kraj) w dniach od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Krótki opis: Spotkanie poświęcono na …
Wydarzenie 4, 5 itd.

