
 

 

 

Projekt „Kreowanie przyszłości Unii Europejskiej w duchu dialogu i 
solidaryzmu” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

programu „Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
Udział: projekt umożliwił spotkanie 136 obywateli, z których 10 pochodziło z miasta IIllingen (Germany), 39 z 
miasta Martfű (Hungary), 27 pochodziło z miasta Tautii Magheraus (Romania), 21 pochodziło z miasta Mikulov 
(Czech Republic), 39 pochodziło z miasta Detva (Slovakia). Ponadto w projekcie udział wzięli przedstawiciele 
miast partnerskich z Saint de Braye (Francja) 4 osoby, z Baraniwki (Ukraina) 6 osób. 
 
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Tuchowie (Polska) (miasto, kraj) w dniach od 05.08.2016 do 08.08.2016  
 

Krótki opis: 
 

Dzień 5.08.2016 poświęcono na uporządkowanie logistyczne i organizacyjne pobytu w Tuchowie przedstawicieli 
miast partnerskich. Powitano uczestników spotkania, odbyło się spotkanie organizacyjne z kierownikami grup                     
z miast partnerskich oraz tłumaczami. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z programem pobytu oraz 
zakwaterowani. Uczestnikom przekazano informacje dot. tematów i form spotkania, w tym metodologii 
realizacyjnej projektu.  
Uczestnicy wzięli udział w seminarium metodycznym w Centrum Informacji i Promocji. Tematyką spotkania była 
„Perspektywa przyszłości Unii Europejskiej a rola obywateli w jej kształtowaniu". Seminarium tematycznie 
wprowadziło do realizacji całości projektu. Uczestnicy podkreślali rolę obywateli małych miast w kształtowaniu 
przyszłości Unii Europejskiej. 
Ponadto miały miejsce prezentacje multimedialne przedstawiające dotychczasowe osiągnięcia Europejczyków               
z małych miast i korzyści wynikające z członkostwa w UE. 
Zorganizowane seminarium metodyczne i prezentacje multimedialne przyczyniły się do propagowania aktywnego 
obywatelstwa europejskiego, zaangażowania na rzecz rozwoju i przyszłości UE.   
 
Dzień 6.08.2016 poświęcono na zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. „Kreowanie przyszłości Unii 
Europejskiej w duchu dialogu i solidaryzmu” oraz prezentacje filmowe wszystkich miast partnerskich                                
w Europejskim Kinie Plenerowym pt. „Naszym dziedzictwem jest historia i kultura, łączy nas przyszłość”. 
Zorganizowana i przeprowadzona konferencja, która była debatą obywateli z małych miast Europy miała znaczący 
wpływ i przyczyniła się do budowania wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za UE oraz wskazała nowe 
kierunki dla władz lokalnych do ciągłego i systematycznego rozwijania współpracy partnerów i obywateli różnych 
grup twórczych i społecznych. Podkreślono rolę społeczności lokalnej w kreowaniu perspektyw UE. Omówione 
zostały takie tematy jak: ważność prowadzenia szerokiego dialogu społeczności europejskiej, konieczność 
wzmacniania solidaryzmu pomiędzy narodami, propagowanie tolerancji i wzajemnego zrozumienia. W czasie 
prezentacji filmowych miast promowano różnorodność kulturową i językową, dialog międzykulturowy pomiędzy 
partnerami oraz wskazywały na tolerancję i zrozumienie problematyki szerokiego otwarcia się Europejczyków na 
sąsiednie kultury. Niewątpliwie przyczyniło się to do wspierania wartości europejskich w wymiarze regionalnym, 
wskazanie na tolerancję i otwarcie się propagując tolerancję i rozumienie problematyki szerokiego otwarcia 
Europejczyków na sąsiednie kultury.  
 
Dzień 7.08.2016 poświęcono na przedstawienie Kulturowego widowiska plenerowego pn. „Panorama kultur - 
wizja przyszłości Europy”, zorganizowanie kiermaszy, pokazów, koncertów, występów zespołów artystycznych                     
i wystawy pn. „Dorobek i osiągnięcia społeczności małych miast Europy” oraz przeprowadzenie seminarium 
młodych wolontariuszy pt. „Młodzi solidarni 2020+”.      
Zaprezentowanie kulturowego widowiska plenerowego i wystawy przyczyniło się do rozwoju poczucia tożsamości 
europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze w duchu dialogu interkulturalnego. Aktywne 
uczestnictwo partnerów i lidera przyczyniło się do świadomego propagowania tolerancji i zrozumienia oraz 
wskazania na rolę dialogu międzykulturowego. Poprzez tożsamość kultur narodowych wskazano związki                          
i przenikanie się kultur oraz pokazano dorobek i dziedzictwo kulturowe jako wartości wspólnoty europejskiej, które 
stanowią fundament w budowaniu przyszłości UE. Poprzez przeprowadzone seminarium wskazano na rozwój 
współpracy organizacji Non Profit i samorządów w propagowaniu i promowaniu wolontariatu. 

Europa dla 
obywateli 



Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
Wskazano na dużą rolę wolontariatu i młodzieży oraz ich zaangażowanie do aktywnego uczestnictwa w 

działaniach na rzecz przyszłości UE. Przyczyniło się to do wzmacniania integracji europejskiej, utrwalania 

demokracji i wolności obywatelskiej. 

Dzień 8.08.2016 poświęcono na debatę i spotkanie podsumowujące, wykwaterowanie oraz pożegnanie 
uczestników spotkania – przedstawicieli miast partnerskich. Poprzez debatę międzypokoleniową w poszukiwaniu 
dobrych rozwiązań dla Europy z perspektywy społeczności lokalnych zaangażowano przedstawicieli miast 
partnerskich w integrację europejską i promocję różnorodności kulturowej w aspekcie dobrej i przyjaznej 
komunikacji pomiędzy obywatelami Europy. Wypracowano wspólne stanowisko dotyczące angażowania 
młodzieży do działań na rzecz UE. Wskazano możliwe do zastosowania rozwiązania prorozwojowe. 
 

Realizacja projektu poprzez zorganizowanie XVII Międzynarodowego Spotkania Miast Bliźniaczych trwającego od 
5 do 8 sierpnia 2016 r. była czynnym udziałem i zaangażowaniem obywateli Europy w przygotowaniu projektu, 
jego realizację w każdym dniu i w każdym z wydarzeń oraz wypracowanie nowych kierunków, dobrych praktyk na 
przyszłość.  
Ideą tegorocznego projektu był solidaryzm poprzez dialog międzykulturowy prowadzony w duchu troski                                  
o przyszłość i rozwijanie europejskiej przestrzeni społecznej i gospodarczej. Podczas realizacji projektu 
wskazywaliśmy na: systematyczne wzmocnienie aktywności społecznej, integracji i solidarności Europejczyków z 
perspektywy społeczności lokalnych małych miast, wzmocnienie więzi pomiędzy narodami szczególnie wśród 
młodzieży. Na spotkaniach prowadzono debatę programową, dotyczącą wypracowania form i metod twórczej roli 
dialogu i debaty w budowaniu Europy w aspekcie tolerancji kulturowej, wspólnego poszanowania i zrozumienia.  
 
Zakres i tematyka projektu na każdym jego etapie i w całości przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania 
obywateli, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za demokratyczną i otwartą na świat Unię Europejską                    
w odniesieniu do rozwoju społecznego i gospodarczego przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń                           
i osiągnięć UE.  
 
Rezultatami realizacji projektu są: debata obywateli małych miast Europy o ważności prowadzenia szerokiego 
dialogu społeczności europejskiej o solidaryzmie pomiędzy narodami, propagowaniu tolerancji, wzajemnego 
zrozumienia. Wskazanie na: dobro kultur narodowych i ich odniesienie do wartości europejskiej wspólnoty 
narodów, poczucie odpowiedzialności za UE obywatela jako jednostki lub jako członka organizacji bądź 
samorządów w wymiarze europejskim. Wskazanie na rolę społeczności lokalnej w kreowaniu perspektyw UE.  
 
Realizacja projektu przyczyniła się do: pokazania dziedzictwa kulturowego jako wartości wspólnoty europejskiej, 
które są fundamentem w budowaniu przyszłości UE; umocnienia współpracy międzynarodowej; podkreślenia roli 
dialogu międzykulturowego poprzez tożsamość kultur narodowych; rozwijanie współpracy organizacji NGO                    
i samorządów w propagowaniu i promowaniu wolontariatu; wskazania na rolę wolontariatu i młodzieży                            
w aktywnym uczestnictwie w działaniach na rzecz przyszłości UE; wzmocnienie integracji europejskiej; 
zwiększenia świadomości tworzenia wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz wskazania przyszłym pokoleniom 
na cenne wartości jakimi są: integracja, dialog, poszanowanie, solidarność i tolerancja w wymiarze regionalnym                       
i narodowym. 
 

Linki (hiperłącza) do informacji o spotkaniu: 

http://www.tuchow.pl/20-000-euro-z-komisji-europejskiej-dla-gminy-tuchow/ 

http://www.tuchow.pl/xvii-miedzynarodowe-spotkanie-miast-blizniaczych/ 

www.tuchow.pl/files/kt_045.pdf 

http://www.tuchow.pl/zapraszamy-na-koncert-7-sierpnia-2016-r/ 

http://www.tuchow.pl/tuchovinifest-zapraszamy-za-rok/ 

http://www.tuchow.pl/fotorelacja-z-i-miedzynarodowego-festiwalu-wina-i-xvii-spotkania-miast-blizniaczych/ 

http://www.tuchow.pl/files/kt_046.pdf 

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/11054,spotkanie-miast-blizniaczych-w-tuchowie.html 

http://www.tuchow.pl/wp-content/uploads/2008/09/infoprojekt_2016.pdf 
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