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Spis opisanych projektów

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z publikacją przedstawiającą projekty realizowane lub
współrealizowane przez polskie organizacje i instytucje dzięki wsparciu programu „Europa
dla obywateli”, w latach 2014–2020.
„Europa dla obywateli” to program kierowany do jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych oraz innych
organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Do jego celów należało wsparcie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli
i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.
W publikacji prezentujemy ponad 60 projektów w podziale na cztery grupy – analogicznie do struktury samego programu. Znajdą więc w niej Państwo projekty poświęcone
pamięci europejskiej, współpracy partnerskich miast i sieci oraz projekty z zakresu szeroko
pojętego społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach dofinansowanych projektów w latach 2014-2020 odbyło się wiele warsztatów, seminariów, konferencji, wydarzeń o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Ponadto, projekty miały wymiar międzynarodowy, co przyczyniło się do pogłębienia świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości Europy oraz zaangażowania społecznego i demokratycznego poprzez stymulowanie wspólnej debaty, refleksji
i tworzenia sieci kontaktów. Mamy nadzieję, że przedstawione projekty staną się inspiracją do przygotowania i realizacji przyszłych inicjatyw oraz nawiązywania współpracy
międzynarodowej.
Dziękujemy beneficjentom programu „Europa dla obywateli” za pomoc przy współtworzeniu publikacji i udostępnienie materiałów oraz informacji o zrealizowanych projektach. Jednocześnie chcielibyśmy pogratulować wszystkim autorom dofinansowanych
projektów oraz życzyć dalszych sukcesów w promowaniu aktywnego i zaangażowanego
obywatelstwa.
Zespół Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”
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Informacje
o programie
„Europa dla obywateli”

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające
w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
Za wdrożenie programu „Europa dla obywateli” odpowiadała Komisja Europejska, która
powierzyła zadania związane z realizacją programu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Wnioskodawcy i uczestnicy programu mogli uzyskać wsparcie i informacje o programie poprzez sieć Punktów Kontaktowych
reprezentujących program „Europa dla obywateli” w krajach uczestniczących w programie.

Główne cechy programu:
równy dostęp
współpraca
międzysektorowa
dialog
międzykulturowy

międzynarodowy charakter
działań projektowych
silny wpływ lokalny
międzypokoleniowość

wolontariat
aktywne obywatelstwo
europejskie
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Działania wspierane w ramach programu miały na celu:

• przyczynianie się do lepszego rozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez
jej obywateli

• promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawę warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii

• pogłębianie świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, którym jest wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej obywateli poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów

• zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na poziomie
Unii poprzez rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii oraz
promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu
w Unii Europejskiej.

Wnioskodawcy zachęcani byli do opracowywania działań zgodnie z wieloletnimi priorytetami określanymi przez Komisję Europejską. Priorytety te odnosiły się – w zależności
od komponentu – do momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy oraz aktualnie
ważnych tematów związanych z szeroko rozumianą tematyką zaangażowania demokratycznego i społecznego obywateli Unii Europejskiej.
Program składał się z dwóch głównych obszarów dofinansowania: Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, a konkursy grantowe były ogłaszane zgodnie z ustalonym harmonogramem naboru wniosków.

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy
W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy dofinansowanie mogły uzyskać
projekty zachęcające do namysłu na temat europejskiej różnorodności kulturowej, szeroko
rozumianych wspólnych wartości, a także dotyczące wspólnej historii europejskiej, refleksji
nad przyczynami pojawienia się reżimów totalitarnych oraz upamiętnienia ich ofiar.
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Komponent ten obejmował również działania odnoszące się do punktów zwrotnych
w najnowszej historii Europy. Wspierane były działania promujące postawy otwartości
i szacunku, wzajemnego zrozumienia, zachęcające do dialogu międzykulturowego i budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podkreślające jego rolę w rozwoju demokracji.

Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
W ramach tego Komponentu dofinansowanie mogły uzyskać projekty służące zapewnieniu udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych
z celami programu. Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyły wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnym, regionalnym oraz europejskim.
Wspierane były działania służące analizie sytuacji w Europie i przyszłości Unii Europejskiej,
zwiększające aktywność obywatelską oraz budujące dialog pomiędzy obywatelami.
Komponent podzielony został na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, maksymalnej kwocie dotacji, oraz tematyce realizowanych
projektów:

• Działanie 2.1 Partnerstwo miast
• Działanie 2.2 Sieci miast
• Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 2.1 Partnerstwo miast
W działaniu 2.1 Partnerstwo miast wspierane były projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do
angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu
„Europa dla obywateli”. Kilkudniowe spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów charakteryzowały się szerokim zasięgiem i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie miały w tym kontekście debaty obywateli na tematy
związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.
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Działanie 2.2 Sieci miast
W ramach działania 2.2 Sieci miast o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną samorządów i organizacji partnerskich,
tworzących sieć współpracy wokół istotnych dla wszystkich partnerów zagadnień. Celem
działań miała być wymiana dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Projekty łączyły różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu angażowały
określone grupy docelowe: ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym
obszarze; a także stanowiły podstawę dla dalszej współpracy.

Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
W ramach działania 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspierane były działania realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące
obywateli. Ich celem było umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach czynnego udziału w kształtowaniu polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Projekty realizowane były z udziałem różnych instytucjonalnych partnerów i obejmowały
działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, jak
i zapewnianiem informacji zwrotnej w postaci wniosków dotyczących polityk unijnych.

Granty operacyjne
Granty operacyjne stanowiły wsparcie dla organizacji pozarządowych i think tanków
działających na poziomie europejskim w obszarach związanych z celami programu, zgodnie z tematyką Komponentów: Pamięć o przeszłości Europy oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. W 2017 roku Agencja Wykonawcza (EACEA) ogłosiła zaproszenie do składania wniosków. W konkursie wzięło udział 129 organizacji z całej
Europy, spośród których 30 otrzymało dofinansowanie – wśród nich organizacja z Polski
– Polska Fundacja im. Roberta Schumana.
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Kraje uczestniczące
w programie
„Europa dla obywateli”

Kraje UE

Kraje spoza UE

1. Austria

15. Litwa

29. Albania

2. Belgia

16. Luksemburg

30. Bośnia i Hercegowina

3. Bułgaria

17. Łotwa

31. Czarnogóra

4. Chorwacja

18. Malta

32. Kosowo**

5. Cypr

19. Niemcy

33. Macedonia Północna

6. Czechy

20. Polska

34. Serbia

7. Dania

21. Portugalia

8. Estonia

22. Rumunia

9. Finlandia

23. Słowacja

10. Francja

24. Słowenia

11. Grecja

25. Szwecja

12. Hiszpania

26. Wielka Brytania*

13. Holandia

27. Węgry

14. Irlandia

28. Włochy

* Wielka Brytania wystąpiła z UE z dniem 31 stycznia 2020 roku.
** Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ
1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
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Statystyki 2014-2020,
program „Europa dla obywateli”
Na przestrzeni siedmiu lat program zapewnił wsparcie szeregowi inicjatyw prowadzonych na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim, które umożliwiły współpracę
obywatelom różnych krajów, przyczyniając się do rozwijania dialogu międzykulturowego
i poczucia tożsamości europejskiej.
Wśród 34 krajów uczestniczących w programie, Polska zajmuje wysokie miejsce w zestawieniu w odniesieniu do liczby wszystkich dofinansowanych projektów. Na 920 aplikacji
złożonych przez polskich wnioskodawców, dofinansowanie otrzymały 184 projekty, w których liderami są samorządy, organizacje pozarządowe oraz instytucje kulturalne, edukacyjne i badawcze. W ciągu siedmiu lat funkcjonowania programu, w ponad 600 projektach
międzynarodowych, które otrzymały dofinansowanie, polskie organizacje oraz instytucje
występują również w charakterze partnera.
Należy zaznaczyć, że projekt, to nie tylko liczby, ale przede wszystkim realne działania:
spotkania przedstawicieli organizacji i instytucji z lokalną społecznością, rozwój współpracy
międzynarodowych sieci partnerskich, warsztaty kierowane do różnych grup wiekowych,
seminaria, konferencje oraz różnorodne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym.
Pełni uznania dla dotychczasowych osiągnięć polskich beneficjentów programu przedstawiamy na kolejnych stronach dane statystyczne dotyczące poszczególnych komponentów w latach 2014-2020.
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Liczba projektów dofinansowanych w ramach Działania 2.1
Partnerstwo miast w latach 2014-2020
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Liczba projektów dofinansowanych w ramach Komponentu 1.
Pamięć o przeszłości Europy w latach 2014-2020
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Liczba projektów dofinansowanych w ramach Działania 2.2
Sieci miast w latach 2014-2020
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Liczba projektów złożonych i dofinansowanych w ramach
Programu „Europa dla obywateli"
2014-2020
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Projekty dofinansowane
Projekty złożone

Dane statystyczne przedstawione w publikacji przygotowane zostały w oparciu o informacje oraz wyniki naborów
przekazane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA):
(https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en)

Informacje o dofinansowanych projektach pochodzą z materiałów otrzymanych od beneficjentów programu
„Europa dla obywateli” oraz ze strony Komisji Europejskiej:
www.ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
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Projekty dofinansowane przez
program „Europa dla obywateli”
2014-2020
Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy
Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast
Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast
Komponent 2. Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
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PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ PROGRAM „EUROPA DLA OBYWATELI” 2014-2020

2014
Kwota
dofinansowania

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development
of the Strategic Game for the Young Europeans

Fundacja Instytut Aurea Libertas

55

000,00

€

Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie
100 lat dla pokoju w Europie
Sound in the Silence
WE make up the EUROPE
Europa – to lubię!

Fundacja Dialog-Pheniben
Fundacja Dom Pokoju
Narodowe Centrum Kultury
Gmina Środa Śląska
Gmina Miasto Płońsk

57
100
40
10
7

750,00
000,00
000,00
000,00
500,00

€
€
€
€
€

Europa – wiek wojen i stabilizacji. Poszanowanie bezpieczeństwa,
pokoju i wolności

Gmina Zator

20

000,00

€

Rodzina w UE

Gmina Tarnowo Podgórne

5

000,00

€

W wymiarze pamięci i pojednania, w duchu wolności i demokracji
z wizją przyszłości obywateli Europy

Gmina Tuchów

16

500,00

€

10 years in Common Europe – the project integrating towns twinned
with Oświęcim

Urząd Miasta Oświęcim

5

000,00

€

Nasza Europa-nasz dom
Nasza gmina w Unii Europejskiej – dekada rozwoju

Urząd Gminy Gizałki
Gmina Będzino

7
7

500,00
500,00

€
€

European standards in the development of social participation of
Siedlce and partner cities

Miasto Siedlce

25

000,00

€

Zwiększenie aktywności społeczności gmin partnerskich
w partnerstwach lokalnych

Gmina Rajcza

5

000,00

€

Wspólne wartości europejskie naszym drogowskazem
Wspólne inicjatywy obywatelskie kluczem do rozwoju współpracy

Gmina Jabłonka
Gmina Miasto Tomaszów Lubelski

14 500,00
7 500,00

€
€

Das Leben der Bürger von Hel nach 10 Jahren Beitritts Polens
zur EU und Möglichkeiten der Partneraktivitäten in dieser Region

Urząd Miasta Helu

5

000,00

€

Miasta w Zjednoczonej Europie 2004-2014
Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej
Integracja pokoleń podstawą rozwoju współpracy partnerskiej

Pro Europae Bono
Gmina Bierawa
Gmina Miasto Wąbrzeźno

7
7
5

500,00
500,00
000,00

€
€
€

Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce
(The crisis management in European experience)

Gmina Miejska Żory

10

000,00

€

Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw
kandydujacych do UE

Gmina Wilamowice

24

000,00

€

Europe is our home

Gmina Miasto Nowy Targ

20

000,00

€

Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli w kształtowaniu obszarów
NATURA 2000 w ich regionie lub państwie

Gmina Kościelisko

10

000,00

€

Solidarność międzypokoleniowa

Gmina Miejska Wałcz

5

000,00

€

Industrial Communities Network (ICED): Civil Society For
Reindustrialization Of Europe

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner

145 000,00 €

Migration and immigration: social impacts and citizen responses
as concerns the sustainable and peaceful development of
an integrated Europe

Gmina Cieszanów

150 000,00 €

European regions developing European Citizenship

Województwo Łódzkie

130 000,00 €

Let's get active! Incentives for citizens active participation
in the democratic life of the European Union

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw
Edukacyjnych

70

250,00

€

Deaf have vote

Fundacja Viribus Unitis

117

250,00

€
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2015
Tytuł projektu

Nazwa organizacji

Kwota
dofinansowania

European History Atlas Under Construction – diverse perspectives on
the European collective Memory and History in the transgenerational Fundacja Strefa Wolnosłowa
and transnational creation

97

500,00

€

Inspired by the memory
In Between?

47 250,00
80 000,00

€
€

Wzmocnienie potencjału społecznego-kulturowego gmin partnerskich
Gmina Rajcza
przyszłością Unii Europejskiej

5

000,00

€

Towards New Europe – variety as a progress accelerator

Gmina Andrychów

25

000,00

€

Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego w proces integracji i partnerstwa gmin

Gmina Jabłonka

18

000,00

€

Młodzież przyszłością Zjednoczonej Europy – międzypokoleniowe
zbliżenie mieszkańców gmin partnerskich

Gmina Morawica

10

000,00

€

Świadomość historyczna obywateli kluczem do przyszłości UE

Stowarzyszenie współpracy zagranicznej
Wspólna Europa w Bieruniu

5

000,00

€

Upowszechnianie osiągnieć UE – przyszłość Europy
European Communication Across Cultures

Miasto Września
Gmina Kielce

5
5

000,00
000,00

€
€

Przyszłość UE w naszych wspólnych rękach – wzmocnienie współpracy
Gmina Zbrosławice
partnerskiej

22

000,00

€

Learning from the Past and Stepping into the Future

Gmina Bychawa

10

000,00

€

Razem kształtujemy przyszłość UE – międzypokoleniowy transfer
doświadczeń

Gmina Głubczyce

5

000,00

€

DLUGOLEKA-VELEN spojrzenie partnerów na przyszłość Europy
Jesteśmy obywatelami Europy
Na europejskich drogach
Nasza Europa, nasza przyszłość

Gmina Długołęka
Gmian Zelów
Gmina Kępno
Miasto Mińsk Mazowiecki

5
5
5
5

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

Das Jugendtreffen der Partnergemeinden unter dem Motto Friede –
Zukunft – Zusammenarbeit

Gmina Reńska Wieś

22

000,00

€

Zator 2016 – Citizenship, knowledge and fun

Gmina Zator

16

500,00

€

Budowa wzorców Europejskiego Społeczeństwa Obywatelskiego
w Gminie Kolbudy na przykładzie najlepszych praktyk Europejskich
z wykorzystaniem wiedzy miasta partnerskiego Uffenheim
w Niemczech

Gmina Kolbudy

10

000,00

€

Buongiorno Polonia – Guiseppe w Rajczy

Gmian Rajcza

5

000,00

€

Od kryzysu do wzrostu – działania na rzecz gospodarczego
i społecznego zaangażowania obywateli

Gmina Czempin

10

000,00

€

E.U.R.O.P.E. – European Union Rapprochement for Offenders
and Pupils Education

Collegium Civitas

147 750,00 €
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2016
Kwota
dofinansowania

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

Rok 1956. Społeczeństwa Europy Środkowej a komunizm

Fundacja Ośrodka KARTA

42

250,00

€

Global Rapahael Lemkin Seminar for Genocide Prevention

Intytut Auschwitz na Rzecz Pokoju
i Pojednania

30

250,00

€

The United Colors of Solidarity. The power of the European Dreams.
Młodzieżowa aktywność obywatelska w kreowaniu przyszłości Europy

Gmina Andrychów
Fundacja „Alfa”

25 000,00
7 500,00

€
€

Proozumienie poradnictwa obywatelskiego – razem przeciwdziałajmy
dyskryminacji

Gmina Zbrosławice

20

000,00

€

NGO's international Festival in Bytom

Miasto Bytom

10

000,00

€

Jedność w różnorodności – międzynarodowa debata młodych
o solidarności Europejczyków

Gmina Piła

12

000,00

€

Współpraca partnerska w obszarze kultury i edukacji –
upowszechnianie wzorców przeciwdziałania uprzedzeniom
rasowym i stygmatyzacji narodów

Gmina Dzierzkowice

5

000,00

€

Kreowanie przyszłości Unii Europejskiej w duchu dialogu i solidaryzmu
Polak, Węgier dwa bratanki = wzmocnienie europejskiej przyjaźni
Polubić Europę!
Przedsiębiorczy Europejczyk zaangażowany społecznie i obywatelsko
Jestem Europejczykiem – kreuję rzeczywistość wokół mnie
Towns of Europe Citizens'Commonwealth
Europa w oczach obywateli
European Youth Evolving Society
Razem budujemy tożsamość i solidarność narodów Europy
Common Future
Today and Tomorrow

Gmina Tuchów
Gmina Tarłów
Gmina Gaszowice
Gmina Tarnowo Podgórne
Gmina Miasta Tarnowa
Fundacja Pro Europae Bono
Urząd Gminy Gizałki
Gmina Jabłonna
Gmina Szamocin
Gmina Skwierzyna
Gmina Miejska w Chodzieży

20
10
10
5
5
16
10
25
14
7
25

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
500,00
500,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Popularyzacja polityki pomocy imigrantom przez UE – partnerska
kampania antyrasistowska i antyksenofobiczna

Gmina Wilamowice

24

000,00

€

Rozwój współpracy partnerskiej w oparciu o wspólne wartości
europejskie – wolność, demokrację i poszanowanie praw człowieka,
tolerancję i solidarność

Miasto Tomaszów Lubelski

7

500,00

€

Stop the national selfishness!

Gmina Raciechowice

10

000,00

€

Exchange of experience and municipalities Skawina Hurth in the fields
Gmina Skawina
of mobility, revitalization and social participation in the EU

5

000,00

€

Debata o przyszłości Europy – jak oswoić eurosceptycyzm

Miasto Rybnik

14

500,00

€

Dokąd zmierzasz, Europo? Cykl otwartych debat publicznych
i warsztatów tematycznych o przyszłości UE organziaowanych
w ramach sieci miast partnerskich

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

75

000,00

€

2WILL: 2 Work in Integration of Local Life
Look at them from different perspective

Gmina Wieliszew
Stowarzyszenie „Nasz Łąg - Nasza Wieś”"

150 000,00 €
20 250,00 €
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2017
Kwota
dofinansowania

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

Information vs manipulation – how to stand up against propaganda?
Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi
Project: Europe. A Recipe for the Coming Decades
Let's be united!

Muzeum Historii Żydów POLIN
Powiat Hajnowski
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
Gmina Kępno

60 000,00
14 750,00
24 000,00
5 000,00

€
€
€
€

Treffen der Bewohner der Partnergemeinden unter dem Motto:
"Solidaritat des Europa"

Gmina Reńska Wieś

25

000,00

€

United we stand, divided we fall

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

14

500,00

€

Still United? Europe in the shadow of the new borders.
Life at the crossroads.

Urząd miejski w Andrychowie

25

000,00

€

Zdemaskuj Europę – solidarność miast w obliczu eurosceptycyzmu
Europejski Lublin – współpraca na rzecz kultury

Gmina Sosnowiec
Gmina Lublin

7 500,00
12 000,00

€
€

You are not alone: solidarity as a way to European values –
voluntary festival in Bytom

Bytom, miasto na prawach powiatu

10

000,00

€

STEP UP – Ivolving Citizens of Europe
Solidarni w partnerstwie

Urząd Miasta Rzeszowa
Urząd Miasta Opola

5 000,00
14 500,00

€
€

Wzmocnienie więzi partnerskich poprzez wspólne realizowanie
wspólnych celów w zjednoczonej Europie

Gmina Jabłonka

12

000,00

€

Strengthening the solidarity of partner communities through
the active exchange of experience with membership in the EU

Gmina Rajcza

10

000,00

€

Aktywni seniorzy kształtują przyszłość Europy!
To my tworzymy Europę!
Partnerska Europa w obliczy wyzwań XXI wieku
BEST-GOAL – Boost European Society to Grow Out Active Locals

Gmina Morawica
Gmina Gaszowice
Gmina Września
Gmina Mielno- Centrum Kultury w Mielnie

10 000,00
12 000,00
5 000,00
25 000,00

€
€
€
€

HOP! – Hearts Open, People! – conference and workshops about
urban volunteering

Gmina miasta Toruń

5

000,00

€

Strengthening the solidarity and European identity through active
partnership based on values and priciples of the EU

Kamionka Wielka

10

000,00

€

Wszyscy jesteśmy Europejczykami – 15-lecie współpracy
samorządów Długołęki i Velen na rzecz zaangażowania
obywatelstwa europejskiego

Gmina Długołęka

5

000,00

€

Rozwijanie współpracy partnerskiej w oparciu o zasady UE –
demokrację i poszanowanie praw człowieka, tolerancję oraz
solidarność

Gmina Złoty Stok

5

000,00

€

YOUFFE! – YOUng Friends for Europe!
Europaisches Kutlurerbe verbindet Generationen
Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla pzyszłości Europy

Gmina Ustka
Gmina Bytów
Gmina Stzyżów

25 000,00 €
12 000,00 €
150 000,00 €

Re-connecting Europe – challenges and opportunities for better
integration

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

92

18

750,00

€
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2018
Kwota
dofinansowania

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

8th European Remembrance Symposium

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

58

210,00

€

Monuments of remembrance. 1918-2018

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego

70

810,00

€

The Emergence of New States in Eastern Europe in 1918
– Lessons for Entire Europe

"WiseEuropa – Fundacja Warszawski
Instytut Studiów Ekonomicznych
i Europejskich"

98

280,00

€

Dramatalia 2018 pod hasłem „Kultura jednoczy nie dzieli”–
przeciwdziałanie stereotypom i napiętnowaniu społecznym
grup marginalizowanych kulturowo

Gmina Zbrosławice

14

615,00

€

III International Festival „On the border of cultures in Jabłonka on
Orawa” - development of intercultural exchange and protection of
cultural heritage in our municipalities

Gmina Jabłonka

10

080,00

€

Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy – tożsamość
regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii
prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200lecia nadania
praw miejskich Wilamowicom

Gmina Wilamowice

22

175,00

€

Culture without barriers – a campaign promoting the policy of
helping cultural minorities by the EU

Miasto Tomaszów Lubelski

7

560,00

€

For the future
Towns of Europe Citizens' Commonwealth – 3rd Convention

Gmina Zator
Fundacja Pro Europae Bono

22 175,00
12 095,00

€
€

W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej
przyszłości

Gmina Tuchów

14

615,00

€

Stärkung der Solidarität in Kriesenzeiten
Europa Przyszłości
Wide perspective – Specific Actions

Gmina Reńska Wieś
Urząd Gminy Gizałki
Dąbrowa Górnicza

25 000,00
10 080,00
14 615,00

€
€
€

COOLturalne partnerstwo na rzecz wzmocnienia poczucia
przynależności do europejskiej wspólnoty

Gmina Sosnowiec - Miasto na prawach
powiatu

5

040,00

€

Youth Promoting Solidarity

Gmina Czarna Dąbrówka

25

000,00

€

15 lat razem w Unii Europejskiej – międzypokoleniowe
doświadczenia i wzmacnianie dialogu międzykulturoweg

Gmina Głubczyce

5

040,00

€

European Union – jestem na tak
QUO VADIS EUROPO?
Forum miast partnerskich

Gmina Gaszowice
Gmina Skwierzyna
Gmina Władysłowo

12 095,00
5 040,00
7 560,00

€
€
€

Europe – Our Common Home. Poland 15 Years in EU.
EU citizens debate: citizenship capacity.
European Cultural Happening, 31.05-03.06.2019

Gmina Gołuchów

10

€

Participation of Underrepresented Citizens
in the valorization of the Cultural Heritage

Gmina Dąbrowa

150 000,00 €

Jewish Heritage Network

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

90

Strengthening civil society rights by information access
for European youth

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

146 410,00 €

080,00

720,00

€
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2019
Kwota
dofinansowania

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies.
Reflections after 15 years of EU enlargement.

Uniwersytet Jagieloński

73

080,00

€

Edukacja dla Pokoju
The past for the future

Lech Walesa Institute Foundation
Fundacja Sztuk Krytycznych

32 510,00
27 720,00

€
€

A European success story? Central Europe from democratic
revolutions to EU accession (1989-2004) and beyond

Wiseeuropa - Fundacja Warszawski Instytut
Studiów Ekonomicznych i Europejskich

98

280,00

€

Working in partnership to shape the future of the EU on the basis of
solidarity and action

Gmina Jabłonka

10

080,00

€

Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii
Europejskiej

Gmina Wilamowice

20

160,00

€

Wartość spotkania i dialogu - o przyszłości Europy (The power of
dialogue and meeting - The future of a united Europe)

Gmina Stary Sącz

10

080,00

€

Nasza przyszłość - zjednoczeni i solidarni w UE
EUROPÄISCHE UNION IST EIN LEUCHTTURM DER HOFFNUNG

Gmina Zbrosławice
Gmina Reńska Wieś

12 095,00
22 175,00

€
€

Our Voice in Europe

Gmina Pelplin

10

080,00

€

W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii
Europejskiej

Gmina Tuchów

16

630,00

€

Puck w Europie

Miasto Puck

7

560,00

€

Let us act in solidarity in the European Union – cooperation in solving
social problems of our municipalities

Miasto Tomaszów Lubelski

7

560,00

€

Intercultural Dialog – To Build the Future of EU Debating on
Eurosceptism

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

24

190,00

€

Razem w Europie
EVLAN-EVeryone's LANguage
Municipality NetWork - partnership for sustainable development

Gmina Lyski
Gmina Tuchomie
Gmina Rajcza

7 560,00
25 000,00
20 160,00

€
€
€

Budowanie współpracy partnerskiej w oparciu o diagnozę problemów
Gmina Szamocin
społecznych i solidarne działanie zgodne politykami UE

20

160,00

€

Solidarity in Partnership: social and intercultural cooperation –
the key to European solidarity

22

175,00

€

Wspólnie z miastami partnerskimi świętujemy 550-lecie lokacji Mielca Gmina Miejska Mielec

25

000,00

€

Entrepreneurial European – a pillar of civil society
EUROPA:EIN GEMEINSAMER WERT
Poznajemy tradycje w zjednoczonej Europie
NEIGHBOURS
Europa Przyszłości

Gmina Miejska Lubaczów
Gmina Reńska Wieś
Gmina Morawica
Gmina Bełżyce
Gmina Uniejów

14 615,00
24 190,00
10 080,00
5 040,00
7 560,00

€
€
€
€
€

Together we shape the future of the EU – joint activities
within the Permanent Contact Group

Gmina Jabłonka

10

080,00

€

Kapitał Ludzki Fundamentem Unii Europejskiej

Gmina Miasto Płońsk

10

080,00

€

How do they do it? Exchange of experiences related to building
civil society in the European Union.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

7

560,00

€

Europa Wartości
Internationally about migration in local governments
3 WILL: Working in Integration of Local Life

Urząd Gminy Gizałki
Gmina Bytów
Gmina Wieliszew

12 095,00 €
80 640,00 €
150 000,00 €

EUscepticOBS: analysing Euroscepticism, informing citizens
and encouraging debates

Wiseeuropa - Fundacja Warszawski Instytut
Studiów Ekonomicznych i Europejskich

146 160,00 €

Negotiate our EU

Stowarzyszenie 61

33

20

Gmina Wilamowice

010,00

€
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2020
Kwota
dofinansowania

Tytuł projektu

Nazwa organizacji

The European Union – yesterday, today, tomorrow

Stowarzyszenie Rozprawy o Europie
w Kielcach

58

210,00

€

rEUnify: A comparative study of national perceptions regarding
German reunification.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

93

240,00

€

FROM DUSK TO DAWN

Fundacja Centrum Stosunków
Międzynarodowych

50

400,00

€

1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern
Bloc countries.

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego

98

280,00

€

Beyond Robert Schuman's Europe
INTEGRATION – Solidarity Partner Activities in the EU
All Together Now
Equality in the modern Europe – redefinition of the notion

Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka
Gmina Dzierzkowice
Gmina Zator
Miasto Opole

96 010,00
7 560,00
10 080,00
12 095,00

€
€
€
€

Integrated partnership between different cultural and ethnic
backgrounds as a key to acting in solidarity in the EU

Gmina Iwkowa

10

080,00

€

Solidarność i partnerstwo przyszłością Unii Europejskiej
Generations meet at the Integration Cafe

Gmina Września
Gmina Niepołomice

5
5

040,00
040,00

€
€

Our future in Europe – international debate for youths from Sopot,
(PL) Ratzeburg (DE) and Naestved (DK) Cities

Gmina Miasta Sopot

7

560,00

€

My Europejczycy wczoraj, dziś i jutro

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół
I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku

5

040,00

€

Development of methods of creating and maintaining solidarity
in important social matters thanks to long-term partnership
cooperation

Miasto Tomaszów Lubelski

7

560,00

€

Europa – unsere gemeinsame Adresse/Europa – naše společná
adresa/Europa – nasz wspólny adres

Gmina Konstancin Jeziorna

10

080,00

€

Promote International Cooperation for Elderly and Youth

Stowarzyszenie Aktywni dla Łajsk

25

000,00

€

Partnerstwo NGO's na rzecz kształtowania solidarności
europejskiej!

Gmina Tarnowo Podgórne

5

040,00

€

Polsko-niemiecka konferencja „Przeszłość i przyszłość naszego
kontynentu” w ramach debaty o przyszłości Europy oraz zwalczaniu
eurosceptycyzmu z udziałem władz i młodzieży z powiatów:
Calw, Mittelsachsen, Puckiego i Gliwickiego

Powiat Gliwicki

5

040,00

€

Solidarity Helps In a Nowadays Europe

Gmina Czarna Dąbrówka

148 680,00 €

VOICES FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Fundacja RES PUBLICA im. Henryka
Krzeczkowskiego

126 000,00 €
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Komponent 1.
PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI

Projekt In Between, fot. M. Oliva Soto

EUROPY

OPISY PROJEKTÓW

Pamięć o przeszłości Europy

Fot. A. Janus

100 lat
dla pokoju
w Europie
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Fundacja Dom Pokoju (Polska)

Partnerzy:

Dom Anne Frank (Holandia),
Sieć Euroclio (sieć międzynarodowa)

Termin
realizacji:

wrzesień 2015 – grudzień 2016

Kwota
dofinansowania:

100 000 €

24

Archiwum Fundacji Dom Pokoju

Celem projektu było stworzenie podstaw systemowego
wspierania szkół chcących pracować metodami edukacji
pokoju. Odpowiada on na potrzebę pogłębienia refleksji
na temat miejsca, jakie każdy z nas zajmuje w historii
i społeczeństwie.
Organizatorzy odnieśli się do ważnych wydarzeń ubiegłego stulecia: od pierwszej wojny światowej, przez krótki okres pokoju i narodziny
totalitaryzmów, II wojnę światową i Holocaust, a następnie długotrwały podział Europy, aż do zwycięstwa koncepcji pokojowej współpracy
i wspólnoty 28 krajów w ramach UE.
Materiały opracowane we współpracy z Domem Anne Frank oraz
Siecią Euroclio zostały zebrane w Lekcjobusie – wirtualnej platformie
dla edukatorów. Ich uzupełnieniem była wystawa „PeaceEU” zaprojektowana przez młodych wrocławskich kuratorów i artystów oraz broszura zawierająca refleksję Europejczyków na temat pokoju. Na bazie
wystawy „PeaceEU” zorganizowany został „Spacer pokoju”, po którym
odbyła się debata „Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie człowieka”.
We współpracy z Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct
i Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce do
projektu zaproszono 26 nauczycieli z 13 szkół w Polsce. Zostali oni
przeszkoleni we Wrocławiu i Amsterdamie zgodnej z metodami zawartymi w Lekcjobusie. Następnie przeprowadzono diagnozy potrzeb
i możliwości poszczególnych placówek.
Przy wsparciu tutorów, szkoły rozpoczęły realizację trwającego rok
programu edukacji historyczno-obywatelskiej na bazie materiałów
z Lekcjobusa. Uczniowie organizowali lokalne projekty, których efektem
były wystawy, spektakle, warsztaty, debaty czy nawet murale i filmy.

Pamięć o przeszłości Europy

Soraya Post, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek fot. P. Wójcik

Kierunek przyszłość –
25 lat wolności
i Romowie
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Fundacja w Stronę Dialogu (wcześniej pod nazwą
Fundacja Dialog-Pheniben)

Termin
realizacji:

październik 2014 – marzec 2016

Kwota
dofinansowania:

57 750 €

OPISY PROJEKTÓW

Orhan Galjus, fot. M. Kołaczek

Działania w ramach projektu miały na celu przedstawienie
i przybliżenie mniej znanej, a jakże wartościowej i ważnej
części romskiej historii i współczesności – tworzenia
i intensyfikacji romskiego ruchu politycznego i społecznego.
W ramach projektu powstał film oraz publikacja dokumentująca
powstanie ruchu społeczno-politycznego Romów w Europie w dwóch
wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej. Z tego względu zaplanowane zostały spotkania i rozmowy z 11 najbardziej aktywnymi i zasłużonymi liderami oraz liderkami romskimi pochodzącymi zarówno
z krajów postkomunistycznych, jak również z Europy Zachodniej. Dzięki temu możliwe było poznanie ich doświadczeń zróżnicowanych ze
względu na kontekst narodowy i polityczny. Warto podkreślić, że jeden
z najbardziej aktywnych i najważniejszych dla Romów liderów pochodzi
z Niemiec (Romani Rose – prezes Centralnej Rady Niemieckich Sinti
i Romów) i rozmowa z nim nawiązywała też do upadku muru berlińskiego, który zapoczątkował upadek komunizmu w innych częściach
Europy. Premiera filmu oraz promocja publikacji odbyły się podczas
debaty pt. „25 lat wolności a Romowie” 28 października 2015 roku,
w Gdańsku.
Ważną część projektu stanowiły działania edukacyjne adresowane do liderów/liderek społeczności z użyciem opracowanych w ramach
projektu lekcji e-learningowych (10 warsztatów dla 150 osób).
Wszystkie materiały przygotowane zostały w języku polskim i angielskim, dzięki czemu zasięg projektu miał wymiar europejski.
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Pamięć o przeszłości Europy

Fot. Ł. Kupka

European
History Atlas
Under Construction
Działanie:
Lider:
Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:
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Projekt miał na celu pogłębienie międzynarodowej refleksji
związanej z pamięcią historyczną i dziejami Europy.

Ukazywał historię z punktu widzenia obywateli państw uczestniczących w jego działaniach oraz uchodźców i migrantów pierwszego,
drugiego i trzeciego pokolenia mieszkających w Warszawie, Paryżu,
Bolonii i Antwerpii. Do wspólnych działań zaangażowano organizacje
Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy
artystyczne, kulturalne i akademickie, zajmujące się historią, migracją,
sztuką i edukacją. Jego podstawę stanowiła współpraca młodzieży
Fundacja Strefa WolnoSłowa (Polska)
i seniorów pochodzących zarówno z Europy, jak i spoza niej.
Jak znaleźć równowagę między perspektywą europejską i pozaTeatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera (Polska), europejską? Jak mówić o historii i pamięci w wielokulturowych społeInstytut Badań Literackich (Polska), Cantieri Meticci czeństwach? Czego migranci uczą się podczas lekcji historii w swoich
(Włochy), Università di Bologna (Włochy),
szkołach i jak wiedza ta odnosi się do opowieści ich rodziców i dziadARCI (Włochy), Cie Check Points (Francja),
ków? Jakie strategie radzenia sobie z przeszłością pozwalają sprawić,
kunstZ (Belgia)
by stała się ona podstawą do budowania wspólnej przyszłości?
Podczas warsztatów ATLAS uczestnicy starali się odpowiedzieć
na te pytania, czerpiąc z indywidualnych historii mieszkańców czterech
wrzesień 2015 – grudzień 2016
miast: Warszawy, Bolonii, Paryża i Antwerpii. W wymienionych miastach równolegle odbywały się warsztaty teatralne, spotkania i debaty
w grupach międzypokoleniowych i wielokulturowych.
97 500 €
Zebrane scenariusze stanowiły podstawę spektakli prezentowanych w czerwcu 2016 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie
podczas festiwalu działań wielokulturowych. Stopniowo powstał też
„ATLAS on-line” – wyjątkowy portal z historiami, opowieściami, nagraniami filmowymi i dźwiękowymi, tworzącymi swego rodzaju podręcznik historii najnowszej opowiedzianej przez Europejczyków oraz osoby,
które przybyły do Europy w ostatnich latach. Materiały zebrano podczas spotkań lokalnych, a także kilkudniowych warsztatów międzynarodowych prowadzonych przez artystów. Gromadzone są w „Refugee
Atlas” – internetowym atlasie wizualnym, który za pomocą montażu
fotografii, filmów, obrazów malarskich, tekstów i muzyki ukazuje kulturowe, społeczne i polityczne problemy związane z migracją i doświadczeniem uchodźców.

Pamięć o przeszłości Europy

OPISY PROJEKTÓW

Fot. M. Oliva Soto

In
Between?

Projekt kierowany był do młodych ludzi w wieku 18-26
lat i koncentrował się na zbieraniu oraz dokumentowaniu
wspomnień mieszkańców wielokulturowych regionów Europy.
Projekt miał na celu:

Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
(Polska)

Partnerzy:

Partnerzy strategiczni: Narodowe Archiwum
Cyfrowe (Polska), Narodowy Instytut Audiowizualny
(Polska), Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Historii EUROCLIO (Holandia), Europejskie
Obserwatorium Pamięci (EUROM) (Barcelona,
Hiszpania), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
(Polska), Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Polska),
Muzeum Powstania Warszawskiego (Polska), Dom
Spotkań z Historią (Polska), Pracownia Etnograficzna
(Polska), Pracownia Duży Pokój (Polska).
Partnerzy naukowi: Uniwersytet Zielonogórski
(Polska), Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej
Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet w Peczu (Węgry),
Uniwersytet Babeș-Bolyai w Kluż-Napoce (Rumunia),
Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy), Instytut
Badań nad Konsekwencjami Wojny im. Ludwiga
Boltzmanna (Austria), Narodowy Uniwersytet
w Użghorodzie (Ukraina) oraz liczni partnerzy lokalni.

Termin
realizacji:

styczeń – grudzień 2016

Kwota
dofinansowania:

80 000 €

•
•
•
•

pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat procesów historycznych, które miały miejsce w Europie w XX wieku,
dostarczenie młodym ludziom zainteresowanym historią narzędzi
oraz metod badania i dokumentowania przeszłości,
dokumentację relacji mówionych i materiałów wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności rejonów pogranicznych,
usytuowanie lokalnych narracji historycznych w szerszym kontekście środkowoeuropejskiej pamięci.

W 2016 roku zorganizowane zostały 2 edycje projektu (wiosenna i jesienna), a w ramach każdej z nich – warsztaty wprowadzające oraz 4 wizyty studyjne dla 25 uczestników. Uczestnicy pierwszej
edycji dokumentowali historie mówione mieszkańców Ziemi Lubuskiej,
Transylwanii, Bukowiny i Regionu Bańskiej Bystrzycy. Uczestnicy drugiej edycji odwiedzili pogranicze czesko-niemiecko-polskie, pogranicze
austriacko-słoweńskie, pogranicze węgiersko-serbsko-chorwackie
i Zakarpacie.
Obie edycje podsumowane zostały podczas konferencji w siedzibie
Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Zebrany materiał dokumentalny obrazujący utrwaloną w rodzinnych fotografiach
i opowieściach przeszłość ośmiu złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy, był prezentowany podczas dwudniowego spotkania,
w którym wzięli udział nie tylko uczestnicy projektu, ale również przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych badający zjawisko pogranicza.
Zgromadzone materiały są także udostępniane na stronach lokalnych
i międzynarodowych archiwów gromadzących historię mówioną.
W 2016 r. projekt został nagrodzony w kategorii „Dziedzictwo”
na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, a w 2018 otrzymał wyróżnienie specjalne Europa Nostra Award za wybitny wkład w ochronę
i wzmocnienie europejskiego dziedzictwa kulturowego.
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Pamięć o przeszłości Europy

Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica

Remembering
the Past Building the Future
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Jugend- & Kulturprojekt e.V.
– Youth and Culture NGO (Niemcy)

Partnerzy:

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica (Polska),
Memorare Pacem – Dresden (Niemcy),
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
– Thessaloniki (Grecja), Kistarcsa Város
Önkormányzata – Kistarcsa (Węgry),
European Reminiscence Network –
Greenwich (Wielka Brytania)

Termin
realizacji:

marzec 2016 – luty 2017

Kwota
dofinansowania:

100 000 €
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Projekt „Rembering the Past – Building the Future”
miał na celu zwiększenie świadomości oraz rozumienia
pojawienia się reżimów totalitarnych w historii Europy
(szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził
do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów
komunistycznych) oraz upamiętnienie ofiar ich zbrodni.
Projekt inicjuje nowy proces badania historii narodowej i historii
Europy w szerszej perspektywie, wykorzystując sztukę i dialog międzykulturowy jako sposób na poznanie przeszłości i połączenie jej
z teraźniejszością.
W ramach projektu zrealizowano filmy i wystawy fotograficzne,
plastyczne oparte na historiach seniorów, którzy doświadczyli II wojny światowej. Powstały występy teatralne i muzyczne oraz dyskusje
na temat narodowej pamięci, które stanowiły próbę odnalezienia odpowiedzi, czy wspólna pamięć europejska istnieje?
W realizację projektu byli zaangażowani badacze, historycy, socjologowie, psychologowie społeczni, filmowcy, muzycy z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski i Wielkiej
Brytanii.

Pamięć o przeszłości Europy

OPISY PROJEKTÓW

Fot. W. Pala

Inspired
by the memory

(Inspirowane pamięcią)
Działanie:
Lider:
Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:

Celem projektu było zainspirowanie uczniów z Polski, Czech
i Słowacji do twórczych działań i autorskich wypowiedzi
na temat pokoju i wspólnych europejskich wartości.
Organizatorom zależało, aby uczestnicy pogłębili wiedzę
historyczną, a także nauczyli się pracy metodą projektu.

Do wspólnych działań zaproszeni zostali uczniowie, którzy w sposób
komunikatywny posługują się językiem angielskim. Na początku zorganizowane zostały wykłady dotyczące Polski, Czech i Słowacji, które
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (Polska) zaowocowały międzynarodowymi debatami na temat punktów stycznych w ich historii. Przeprowadzono także warsztaty filmowe, w trakcie
People in Need (Czechy), People in Peril (Słowacja), których młodzież pracowała w międzynarodowych zespołach, czerpiąc
Vision Kino (Niemcy), Polski Instytut Sztuki Filmowej inspirację z wydarzeń historycznych. Na początku uczestnicy poznali
(Polska)
metody i narzędzia pracy oraz wybrali temat swojego filmu. Na drugie
spotkanie zaproszeni zostali profesjonaliści i trenerzy z branży filmowej
i historycy, którzy oceniali próbki materiału i udzielali wskazówek.
sierpień 2015 – listopad 2016
W efekcie całorocznej pracy powstało 21 filmów. Niektóre z nich
pokazują codzienne życie podczas drugiej wojny światowej w oparciu
o wywiady ze świadkami historii oraz dokręcone sceny fabularne. Dru47 250 €
gą grupę stanowią filmy, które przedstawiając różne postawy, skłaniają do pytania o to, kto jest bohaterem. Produkcje te często pokazują
heroizm, trudne wybory czy niesprawiedliwość oraz pobudzają do refleksji na temat nieoczywistego podziału na ludzi określanych mianem
„Dobrych i złych”. Uczniowie podkreślali, że ważnym efektem projektu
było nawiązanie międzynarodowych przyjaźni. Mieli także okazję poznać swoje mocne i słabe strony, a także nauczyli się pracy zespołowej
z wykorzystaniem nowych technologii.
Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy
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Pamięć o przeszłości Europy

Archiwum projektu

The Beit Project –
le patrimoine urbain
et la pluralité
européenne
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

The Beit Project Assoc.
(Founding-director: David Stoleru)

Partnerzy:

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (Polska),
Centre For Studies On Inclusive Education
Limited (Wielka Brytania), Institut Za Opstestveni
I Humanisticki Istrazuvanja Evro-balkan Skopje
(Macedonia Północna), Maison De L’Europe
De Paris Et Foyer De Rencontres Internationales
(Francja), Mavpaca (Francja), Ville De Bruxelles
(Belgia), Workshop For Civic Initiatives Foundation
(Bułgaria)

Termin
realizacji:

wrzesień – listopad 2016

Kwota
dofinansowania:

100 000 €
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Projekt, którego Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
było partnerem, dotyczył poszukiwania wspólnej
tożsamości Europy.
Poprzez odkrywanie ważnych historycznie miejsc Łodzi, a głównie Starego Miasta, uczestnicy projektu – uczniowie łódzkich szkół –
mieli okazję poznać historię Łodzi, która była przez dziesięciolecia
miejscem wielokulturowego współistnienia. Ślady tej przeszłości i ich
interpretację poznawali poprzez rozmowy ze znawcami (historykami
i przewodnikami), a także poprzez nagrywane z mieszkańcami Łodzi
wywiady. Budując wspólny dom – „beit” w sercu starej dzielnicy, gdzie
obok siebie żyli kiedyś Polacy, Niemcy i Żydzi, a w czasie II wojny światowej powstało getto, młodzi ludzie poznawali historię współistnienia
(Łódź jako tygiel kultur), ale także do czego prowadzi brak akceptacji,
nietolerancja i niechęć wobec osób o odmiennych poglądach, różniących się tradycjami, religią, językiem, którym się porozumiewają (getto
i obozy). Poprzez wspólne twórcze działania od września do listopada
2016 r. – młodzi „beitowcy” uczyli się współpracy, tolerancji i dialogu –
tego co jest fundamentem Europy.

Pamięć o przeszłości Europy

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum projektu

Every Button
Counts
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

6Million+ Trust Fund (Wielka Brytania)

Partnerzy:

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” (Polska),
Istituto per la storia della Resistenza e della
società contemporanea (Włochy), LDA Subotica,
ECR (Serbia)

Termin
realizacji:

marzec 2017 — styczeń 2018

Kwota
dofinansowania:

95 000 €

Przeprowadzone działania:
•
•
•
•
•

marzec 2017: wizyta studyjna grupy z Wielkiej Brytanii
w Lublinie w Polsce
maj 2017: wizyta studyjna grupy z Wielkiej Brytanii w Suboticy w Serbii
maj 2017: wizyta studyjna grupy z Wielkiej Brytanii w Reggio
Emilia we Włoszech
październik 2017: wizyta studyjna grup z Polski, Serbii oraz
Włoch w Huddersfield w Wielkiej Brytanii
styczeń 2018: podsumowanie pracy i grupowa prezentacja w ramach Dnia Pamięci Holocaustu na Uniwersytecie
w Huddersfield w Wielkiej Brytanii

Projekt „Every Button Counts” to wielomiesięczna współpraca
międzynarodowej grupy działaczy z czterech państw (Wielkiej
Brytanii, Polski, Serbii oraz Włoch) na rzecz wielokulturowości.
Za punkt wyjścia do rozważań nad wielokulturowością w Europie
posłużyła historia Zagłady i sytuacji społeczności żydowskiej w Europie w okresie wojny. Organizatorzy podjęli się zestawienia historii powojennej ze współczesnym kryzysem uchodźczym w kontekście europejskim. Uczestnicy projektu postawili sobie za cel, by wieloaspektowo
rozważyć, czy jako społeczeństwo staramy się zapobiegać dyskryminacji w skali krajowej oraz międzynarodowej. Indywidualne historie rodzin i osób dotkniętych migracją w krajach biorących udział w projekcie
stworzyły obraz, który posłużył jako inspiracja do rozważań nad współczesną kondycją społeczeństwa obywatelskiego w Europie. W wyniku
projektu powstała inspirująca opowieść, która poprzez słowo, obraz,
muzykę i film skłania do refleksji nad wielokulturowością w Europie.
Na poszczególne etapy projektu złożyły się rezydencje w każdym
z krajów partnerskich. Sesje warsztatowe, spotkania z lokalnymi aktywistami oraz wizyty studyjne służyły wymianie doświadczeń i poznawaniu lokalnych kontekstów. Na dalszym etapie projektu stanowiły
bazę do dyskusji na temat wielu aspektów Holocaustu i jego znaczenia
w obliczu obecnego kryzysu multikulturowej koegzystencji. Refleksje
będące wynikiem tego procesu przełożyły się na powstanie różnorodnych form wyrazu. Powstały prezentacja oraz wystawa wieńczące
projekt. Jego wyniki zaprezentowano podczas brytyjskich obchodów
Dnia Pamięci Holocaustu na Uniwersytecie w Huddersfield.
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Pamięć o przeszłości Europy

Fot. M. Szymończyk

Informacja vs
manipulacja – jak
nie poddać się
propagandzie?
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Polska)

Partnerzy:

Fundacja Zachor dla Pamięci Społecznej (Węgry),
Stowarzyszenie Czeskich Nauczycieli Historii PANT
(Czechy), Muzeum Emigracji w Gdyni (Polska)

Termin
realizacji:

grudzień 2017 – maj 2018

Kwota
dofinansowania:

60 000 €

W ramach projektu odbyły się:
•
•
•
•
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spotkanie międzynarodowe w Budapeszcie, 8 –10 grudnia 2017.
spotkanie międzynarodowe w Gdyni, 9–11 marca 2018;
spotkanie międzynarodowe i gala projektu w Warszawie,
29–30 maja 2018.
W efekcie w szkołach biorących udział w programie zrealizowane zostały cykle debat, filmy, wywiad ze świadkiem historii,
gra planszowa oraz wystawy. Powstała również strona projektu na portalu Facebook.

Media to jedno z najpotężniejszych narzędzi komunikacji. Sposób,
w jaki uzyskujemy dostęp do informacji, zmienił się radykalnie w ciągu
ostatnich 20 lat, a rozwój internetu wręcz zrewolucjonizował ich wymianę. Młodzi ludzie, choć są głównymi użytkownikami nowych technologii, nie mają doświadczenia i narzędzi pozwalających ocenić wiarygodność źródeł i zweryfikować prawdziwość komunikatów medialnych.

Celem projektu było rozwinięcie wśród uczestniczek
i uczestników refleksji na temat krytycznego odbioru
komunikatów medialnych oraz przeciwdziałanie mowie
nienawiści. Tematem przewodnim była rola propagandy
w szerzeniu negatywnych stereotypów i nastawianiu
jednych grup społecznych przeciw innym w państwie
niedemokratycznym. Punktem wyjścia do dyskusji na temat
współczesnej roli propagandy w mediach i jako narzędzia
manipulacji było użycie przykładu historycznego. W Polsce
tematem wyjściowym do działań były wydarzenia Marca
1968, w Czechach – Praska Wiosna 1968, na Węgrzech –
rewolucja 1956 roku.
Od grudnia 2017 do maja 2018 roku młodzież z 10 szkół z Polski,
Czech i Węgier realizowała własne projekty, w których miała przedstawić wpływ propagandy na życie zwykłych ludzi. Podczas pracy młodzi
ludzie wykorzystywali relacje historii mówionej i oparte na nich materiały edukacyjne.
Uczennice i uczniowie wzięli udział w trzech spotkaniach międzynarodowych, podczas których mogli pogłębić wiedzę historyczną i we
współpracy z ekspertami i ekspertkami spróbować swoich sił jako
dziennikarze, kuratorzy wystaw, filmowcy i dyskutanci. Równolegle
z młodzieżą pracowali nauczyciele i nauczycielki, którzy później wspierali uczniów i uczennice w realizacji szkolnych projektów.

Pamięć o przeszłości Europy

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum projektu

Bieżeństwo –
historia zwykłych
ludzi
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Powiat Hajnowski (Polska)

Partnerzy:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce,
Białowieski Park Narodowy, Stowarzyszenie
Kulturalne „Pocztówka” (Polska), Förderverein
„Freunde für Hajnówka” (Niemcy, Hattstedt)

Termin
realizacji:

październik 2017 – sierpień 2018

Kwota
dofinansowania:

14 750 €

Celem projektu było przybliżenie jego odbiorcom
„bieżeństwa”, czyli uchodźstwa. Temat ten wybrany został
przez organizatorów ze względu nie tylko na historię lokalną,
lecz także uniwersalny wymiar, obecny w obecnej historii
najnowszej. W ramach projektu przygotowane zostały
warsztaty, wystawy, konkursy i wydawnictwa.
Rosyjskie słowo „bieżeństwo” w tytule oznacza konkretne uchodźstwo: masową ucieczkę ludności z zachodnich ziem Imperium Rosyjskiego, czyli dawnej guberni grodzieńskiej – dzisiejszego województwa
podlaskiego, a także z guberni chełmskiej i lubelskiej, z Galicji. Wysiedlani trafiali w różne części Imperium Rosyjskiego: do części europejskiej, ale też azjatyckiej i na Daleki Wschód – do małych wsi oraz dużych miast, m.in. Moskwy i Petersburga. Bieżeństwo dotknęło głównie
prostych chłopów, przede wszystkim wyznania prawosławnego. Najliczniejszą grupą wśród nich były kobiety i dzieci. Szacuje się, że w bieżeństwie wzięły udział ponad 3 mln osób. Do domu wróciła co czwarta
osoba.
Bieżeństwo rozpoczęło się wiosną 1915 r. Wówczas wycofujące się
oddziały armii rosyjskiej stosowały taktykę tzw. spalonej ziemi: wojsko
niszczyło wszystko, czego nie mogło ze sobą zabrać (budynki, plony,
infrastrukturę), a ludność wypędzano. Celem było spowolnienie Niemców i wydłużenie ich linii zaopatrzeniowych. Z miejsc, do których bieżeńcy dotarli, musieli uciekać po raz kolejny kilka lat później, gdy rewolucja październikowa zaczęła rozszerzać swoje kręgi.
Projekt miał charakter edukacyjny i skierowany był przede wszystkim do młodych odbiorców. Jednym z jego działań była organizacja
konkursu dla młodzieży szkolnej. Zadaniem uczniów było przygotowanie własnego, indywidualnego projektu dotyczącego tematu bieżeństwa w wybranej przez siebie formie. Mógł to być np. reportaż, felieton,
film, audycja, inny środek wyrazu, umożliwiający zaprezentowanie własnych refleksji.
Materiały powstałe w wyniku projektu wykorzystane zostaną
w przyszłości jako pomoce dydaktyczne.
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Pamięć o przeszłości Europy

Fot. wise-europa.eu

The Emergence
of New States in
Eastern Europe
in 1918 – Lessons

for the Entire Europe
(TENSE)
Działanie:
Lider:

Partnerzy:

Celem projektu było zwiększenie wiedzy o regionie
charakteryzującym się wspólnymi cechami procesów
narodotwórczych i przedstawienie ich jako systemu naczyń
połączonych, jak również ukazanie różnic pomiędzy nimi
poprzez umieszczenie w szerszym, europejskim kontekście.

Aby osiągnąć wszystkie zakładane cele projektu, utworzono konsorcjum złożone z różnych aktorów z Europy Środkowej i Wschodniej,
począwszy od lokalnej administracji, poprzez think tanki i środowiska
Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy
akademickie, aż po czasopisma, które opublikowały raport oraz serię
artykułów na temat procesu powstawania narodów oraz ich znaczenia
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut
dla współczesnej Europy.
Studiów Ekonomicznych i Europejskich (Polska)
W trakcie realizacji projektu powstała również wystawa poświęcona globalnemu, europejskiemu i regionalnemu kontekstowi proceLatvijas Arpolitikas Instituts (Łotwa), Porin Kaupunki su powstawania nowych państw w Europie Środkowej i Wschodniej
(Finlandia), Tallinna Tehnikaulikool (Estonia), Vytauto po I wojnie światowej oraz bezpośrednio po niej. Projekt został zakońDidziojo Universitetas (Litwa), Kolegium Europy
czony w marcu 2020 r.
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
(Polska)

Termin
realizacji:

październik 2018 – marzec 2020

Kwota
dofinansowania:

98 280 €
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Projekt „TENSE”, realizowany przez WiseEuropa – Fundację
Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, koncentrował się na procesie powstawania narodów w Europie Wschodniej
po 1918 r.

Pamięć o przeszłości Europy

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Fundacji „Krzyżowej” dla Porozumienia Europejskiego

Monuments of
Remembrance
1918-2018
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego (Polska)

Partnerzy:

Instytut Pawła Włodkowica (Polska), Post Bellum
(Słowacja), Centrum pro dokumentaci totalitnich
rezimu, z.s. (Czechy), Fundatia Academia Civica
(Rumunia)

Termin
realizacji:

sierpień 2018 – styczeń 2020

Kwota
dofinansowania:

70 810 €

Projekt Monuments of Remembrance 1918-2018 był
międzynarodowym projektem edukacyjnym, realizowanym
w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii, którego celem było
przybliżenie wiedzy na temat możliwości wykorzystania
pomników w poznaniu historii, a przez to lepszego
zrozumienia, jaką rolę odgrywa pamięć w kształtowaniu
tożsamości i wartości.
W ramach projektu przeprowadzono kilkadziesiąt warsztatów,
w których udział wzięła młodzież szkolna, nauczyciele, historycy oraz
eksperci z zakresu pamięci zbiorowej. W wyniku ich prac powstała
strona internetowa (www.monuments-remembrance.eu), na której
zamieszone zostały informacje na temat wybranych pomników z czterech wyżej wymienionych krajów.
Na stronie internetowej dostępny jest także przewodnik, zawierający wskazówki, w jaki sposób włączyć pomniki w proces edukacji historycznej, czemu służą specjalnie opracowane scenariusze zajęć oraz
rekomendacje, mające na celu wskazanie, w jaki sposób należy interpretować pomniki – w tym także te, które mogą rodzić konflikty.
Udział w projekcie wzięła młodzież szkolna, naukowcy, eksperci
od edukacji historycznej i obywatelskiej oraz nauczyciele z Polski, Czech,
Słowacji i Rumunii.
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Pamięć o przeszłości Europy

Archiwum UJ

SHARE EU –

Shaping of the European
Citizenship in the Post-totalitarian Societies,
Reflections after 15 Years
of EU ENLARGEMENT
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Partnerzy:

Universita degli studi dell’Aquilla (Włochy),
Univerzita Mateja Bela v Banskkej Bystrici
(Słowacja), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (Polska), Powiat Kielecki (Polska)

Termin
realizacji:

październik 2019 – marzec 2021

Kwota
dofinansowania:

73 080 €
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Głównym celem projektu było stworzenie ponadnarodowej
debaty i refleksji na temat działań edukacyjnych i społecznych
związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego
w społeczeństwach posttotalitarnych; kształtowanie
pamięci historycznej, świadomości dziedzictwa kulturowego,
europejskiej tożsamości i wartości europejskich; oraz
rozumienie różnych podejść do wspólnych wydarzeń
historycznych i ich skutków.
Podjęte w projekcie działania to: międzynarodowe badania terenowe (ankiety i wywiady); seminaria, debaty, konferencje, spotkania,
rozmowy (lokalne i międzynarodowe); warsztaty i szkolenia (także prowadzone metodą kaskadową) – których uczestnikami byli nauczyciele,
uczniowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych; przedstawiciele lokalnych samorządów, naukowcy.
Rezultaty projektu stanowią m.in. ankiety, wywiady oraz scenariusze zajęć edukacyjnych i innych materiałów dydaktycznych, stanowiących źródło wiedzy dla różnych instytucji.

Pamięć o przeszłości Europy

Stopklatka wywiadu z Agnieszką Wróblewską

The Other Europe
(Inna Europa)
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Biblioteka Vaclawa Havla w Pradze (Czechy)

Partnerzy:

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
(Polska), Biblioteka Narodowa Széchényi
w Budapeszcie (Węgry), Narodowy Instytut
Pamięci w Bratysławie (Słowacja) i Gedenkstätte
Bautzner Straße w Dreźnie (Niemcy)

Termin
realizacji:

wrzesień 2019 – luty 2022

Kwota
dofinansowania:

98 280 €

OPISY PROJEKTÓW

Stopklatka wywiadu z Andrzejem Wajdą

The Other Europe (Inna Europa) nawiązuje do serialu
dokumentalnego o tym samym tytule, który został
zrealizowany w latach 1987-88 dla brytyjskiego Channel
Four przez politologa i publicystę Jacquesa Rupnika wraz
reżyserem Tomem Robertsem oraz producentem Nickiem
Fraserem.
Wówczas zostały zarejestrowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wywiady filmowe z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej zarówno w kraju, jak i na emigracji, ludźmi kultury o realiach
drugiej połowy lat osiemdziesiątych w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w NRD i Rumunii.
Biblioteka Václava Havla z siedzibą w Pradze otrzymała materiał
filmowy od Brytyjskiego Imperial War Museum. Stanowi on unikalny
zapis historycznego momentu tuż przed przełomem, którego nadejścia
rozmówcy jeszcze nie mogą przewidywać. Autentyczność historyczną
zapisu wzmacnia niezwykle szeroki kontekst międzynarodowy. Projekt przewiduje przedstawienie całości zdigitalizowanego materiału
na stronie internetowej (www.othereurope.com) w oryginalnych wersjach językowych (w tym w wersji polskiej) i w wersji angielskiej z napisami oraz transkrypcją i życiorysami uczestników.
W ramach projektu będą również organizowane spotkania i seminaria przez każdego z partnerów projektu – dla uczestników wydarzeń,
badaczy i publiczności.
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Pamięć o przeszłości Europy

Archiwum Fundacji Sztuk Krytycznych

The Past
for the Future
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Fundacja Sztuk Krytycznych (Polska)

Partnerzy:

MTO - Archi.Media Trust Onlus (Włochy),
Kultindex Nonprofit Kft. (Węgry)

Termin
realizacji:

styczeń 2020 – lipiec 2021

Kwota
dofinansowania:

27 720 €
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Projekt ma na celu realizację krótkich filmów o skutkach
przejawów nietolerancji, mowy nienawiści (i innych celów
określonych w dokumencie) w oparciu o Kartę Praw
Podstawowych Unii Europejskiej. Każdy z uczestników
wybiera temat, który ma zilustrować treści zawarte
w poszczególnych artykułach: godność, wolność, równość,
solidarność i prawa obywatelskie.
Drugim segmentem jest zapoznanie słuchaczy z ideami zawartymi
w Karcie oraz debata artystów, naukowców, dziennikarzy, intelektualistów na temat tego, jak Karta Praw Europejskich wpłynęła na spójność
Unii Europejskiej i jak ją odbieramy teraz po 20 latach od jej napisania.
Projekt zakłada przeprowadzenie spotkań w Polsce, na Węgrzech
i Włoszech, warsztatów dla młodzieży i dorosłych oraz debat z udziałem kilku pokoleń (na których chcemy pokazać różne punkty widzenia
nowej rzeczywistości). Materialnym rezultatem warsztatów mają być
prace uczestników w postaci: filmów, prac literackich, plastycznych czy
dźwiękowych, które bazują na idei artystycznej interpretacji zaangażowania obywatelskiego i promocji Karty Praw Podstawowych UE w formie dostępnej dla szerokiego odbiorcy. Celem projektu jest również
zainspirowanie uczestników – młodzieży i grupy seniorów do twórczych
i autorskich wypowiedzi na temat wspólnych europejskich wartości,
które zostały opisane w dokumentach UE.

Pamięć o przeszłości Europy

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Centrum Stosunków Międzynarodowych

From Dusk
till Dawn
Działanie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy

Lider:

Centrum Stosunków Międzynarodowych (Polska)

Partnerzy:

Partnerzy: Metropolitan University Prague
(Czechy), Central European Heritage (Węgry),
Res Publica – Civic Resilience Center (Litwa)

Termin
realizacji:

wrzesień 2020 – luty 2021

Kwota
dofinansowania:

50 400 €

Celem projektu jest podniesienie świadomości obywateli
Europy, zwłaszcza młodzieży, na temat długotrwałej i ciężkiej
walki narodów Europy Wschodniej i Środkowej z totalitarnymi
reżimami komunistycznymi, które doprowadziły
je do transformacji ustrojowej.
Film dokumentalny „Od zmierzchu do świtu” (From Dusk till Dawn)
opowie o przemianach w Europie Środkowej i Wschodniej za pośrednictwem konkretnych miejsc lub obiektów, które były niemymi „świadkami” przełomowych wydarzeń w dziejach naszego regionu. Komentarze świadków wydarzeń przeplotą się z wypowiedziami młodych ludzi,
którzy powiedzą, w jakim stopniu historia transformacji ich dotyczy i jakie wyciągnęli z niej wnioski.
Dotychczas zrealizowano zdjęcia przy pozostałościach Mur Berlińskiego, ideologicznie dzielącego Berlin od 1961 do 1989 roku; pod słynną Bramą 2 Stoczni Gdańskiej, symbolem walki z komunizmem, w której
w 1980 r. stanął Lech Wałęsa, by ogłosić powstanie NSZZ „Solidarność”; przy Ścianie Johna Lennona w Pradze, pokrywanej antyrządowymi graffiti za czasów Czechosłowacji, a także przy pomniku Łańcucha Bałtyckiego w Winie, upamiętniającego wydarzenie z 1989 roku.
Do sfilmowania pozostał jeszcze Dom Höfði w Reykjavíku, miejsce
spotkania prezydentów Reagana i Gorbaczowa w 1986 roku, które uważane jest za początek końca zimnej wojny; pomniki Łańcucha
Bałtyckiego na Łotwie i w Estonii; a także Plac Bema w Budapeszcie,
na którym węgierscy studenci protestowali przeciwko władzy sowieckiej w 1956 roku.
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Komponent 2.
DEMOKRATYCZNE ZAANGAŻOWANIE
I UCZESTNICTWO OBYWATELSKIE

Działanie 2.1

Projekt Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury, Archiwum Urzędu Miasta Lublin

Partnerstwo miast

OPISY PROJEKTÓW

Partnerstwo miast

Archiwum Urzędu Gminy Wąbrzęźno

Integracja
pokoleń podstawą
współpracy
partnerskiej

Celem projektu było promowanie idei równych szans
dla wszystkich, dialog międzykulturowy oraz rozwój
społeczeństwa integracyjnego w obszarach kluczowych
dla aktywnego obywatelstwa.

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Założeniem było zachęcenie do udziału w życiu społecznym,
w szczególności w formie wolontariatu – również część zadań w ramach projektu została powierzona wolontariuszom. Osoby starsze odgrywały bardzo ważną rolę w projekcie i aktywnie uczestniczyły w jego
przygotowaniu.

Lider:

Urząd Gminy Wąbrzeźno (Polska)

W ramach projektu zorganizowano szereg wydarzeń i warsztatów:

Partnerzy:

Miasto Syke (Niemcy), Uniwersytet Trzeciego Wieku
z Wąbrzeźna, Stowarzyszenie „Wąbrzeska Kultura”,
Związek Harcerstwa Polskiego, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie, Wąbrzeski
Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąbrzeźnie (Polska)

•

Termin
realizacji:

6-10 września 2015

Kwota
dofinansowania:

5000 €

Podczas dyskusji tematycznych wypracowane zostały propozycje
umów, które będą podstawą dalszej współpracy w poszczególnych
dziedzinach. Ważnym aspektem projektu było zwiększenie wiedzy
o wpływie polityki UE na życie codzienne obywateli oraz pobudzanie do refleksji nad jego znaczeniem. Debata dotyczyła także szans
na usunięcie przeszkód, które obywatele UE nadal napotykają. Uczestnicy mogli zabrać głos w dyskusji na temat zagadnień stanowiących
priorytety polityczne Unii Europejskiej. Mieszkańcy dyskutowali także
na temat umiejętności potrzebnych do tworzenia zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienia spójności społecznej.
Dzięki projektowi społeczność lokalna miała szansę aktywnie włączyć
się w dialogu na temat UE.
Efektem projektu było wypracowanie i podpisanie porozumienia
„Seniorzy na rzecz partnerstwa”, które ma służyć wymianie doświadczeń w zakresie współdziałania osób starszych.
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•
•
•

07.09.2015 – spotkanie seniorów z Syke z przedstawicielami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie oraz spotkanie
z harcerzami,
08.09.2015 – spotkanie z lokalnymi NGO,
09.09.2015 – warsztaty nt. aktywizacji osób starszych,
10.09.2015 – spotkanie na temat roli organizacji pozarządowych
w aktywizacji społeczeństwa lokalnego

Partnerstwo miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Urzędu Miasta Kielce

Europejska
komunikacja
poprzez kulturę
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Miasto Kielce (Polska)

Partnerzy:

Gotha (Niemcy), Budapest-Csepel (Węgry),
Bacău (Rumunia), Vinica (Macedonia Północna),
Winnica (Ukraina)

Termin
realizacji:

7-11 września 2015

Kwota
dofinansowania:

5000 €

Spotkanie miast partnerskich pod hasłem „Europejska
komunikacja poprzez kulturę” zostało zorganizowane
w Kielcach w dniach 7-11 września 2015 roku.
Projekt obejmował następujące obszary tematyczne: dialog międzykulturowy, wpływ polityki Unii Europejskiej na społeczeństwo, unijne wartości, a także prawa oraz możliwości obywateli. Na wydarzenie złożyły się różne formy aktywności, takie jak debaty, dyskusje oraz
warsztaty, których celem było pokazanie młodym ludziom, jak istotna
w budowaniu społeczeństwa europejskiego jest kwestia zrozumienia
i poszanowania różnorodności ludzi jako indywidualnych jednostek zakorzenionych w kulturze narodowej i tradycji lokalnej. Podczas wizyty
w Polsce młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych, artystycznych i tanecznych integrujących międzynarodową grupę.
Przedsięwzięcie, w którym wzięło udział 50 osób z sześciu krajów,
zostało przygotowane przez Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Kielce. Uczestnikami projektu była kielecka młodzież
oraz osoby z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Kielcami: Gotha
(Niemcy), Budapest-Csepel (Węgry), Bacău (Rumunia), Winnica (Ukraina) oraz Vinica (Macedonia Północna).
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Partnerstwo miast

Archiwum Gminy Miejskiej Wałcz

Solidarność
międzypokoleniowa
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Gmina Wałcz (Polska)

Partnerzy:

Werne (Niemcy), Kyritz (Niemcy), Åstorp (Szwecja),
Bailleul (Francja)

Termin
realizacji:

17-20 września 2015 r.

Kwota
dofinansowania:

5000 €
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Projekt „Solidarność Międzypokoleniowa” zrealizowany
został między 17 a 20 września 2015 r. w mieście Wałcz.
Jego celem było zbudowanie wzajemnego zrozumienia
i tolerancji pomiędzy starszymi i młodszymi członkami
społeczeństwa wałeckiego oraz zaprzyjaźnionych miast
partnerskich: Kyritz, Werne, Ǻstorp i Bailleul. Inicjatywa
miała zachęcić do wzajemnej współpracy poszczególne grupy
wiekowe, łamiąc w ten sposób bariery międzypokoleniowe.
Do uczestnictwa w projekcie zaproszeni zostali gimnazjaliści
oraz osoby w wieku 55+ z Wałcza oraz miast partnerskich. Podczas
kilku dni, młodzież i osoby starsze brały udział we wspólnych aktywnościach: warsztatach artystycznych „Budujemy mosty”, zawodach sportowych „Sport łączy pokolenia”, warsztatach wspólnego gotowania
i muzykowania, a także wystawie fotografii i plakatów. Wspólna praca,
rozmowy i zajęcia pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać, zintegrować
i zaplanować wspólne działania w przyszłości. Dały też możliwość wzajemnego dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami.
Zwieńczeniem projektu była debata poświęcona problemowi starzenia się społeczeństwa i solidarności międzypokoleniowej, podczas
której przedstawiciele wszystkich zaproszonych miast podzielili się
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego tematu. Wydarzenie odbyło
się 19 września 2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Partnerstwo miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Urzędu Miasta Bytom

NGO’s International
Festival in Bytom

(Międzynarodowy
Festiwal NGO w Bytomiu)
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Urząd Miejski w Bytomiu (Polska)

Partnerzy:

Recklinghausen (Niemcy), Vsetin (Czechy), Ormož
(Słowienia)

Termin
realizacji:

8-11 września 2016

Kwota
dofinansowania:

10 000 €

W ramach projektu odbyły się:
•
•
•
•

międzynarodowa debata Okrągły Stół NGO,
festiwal NGO – targi i występy sportowo-artystyczne oraz
prezentacje, Seniorada, debaty i warsztaty, w tym debata
poświęcona działalności na rzecz seniorów w krajach UE,
warsztaty z partycypacji obywatelskiej i debata „Rola Organizacji Pozarządowych w budowaniu solidarności europejskiej”,
wizyty studyjne seniorów w miastach województwa śląskiego.

Na festiwal do Bytomia przyjechali przedstawiciele trzeciego
sektora z m.in. Niemiec, Czech, Ukrainy, Słowenii oraz Stanów
Zjednoczonych. Rozmawiano o roli organizacji pozarządowych
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz sposobach
na inicjowanie aktywności seniorów w ramach działań
samorządów.
Projekt umożliwił spotkanie 1444 uczestników. 30 pochodziło
z miasta Recklinghausen, 31 z miasta Vsetin, 5 z Ormoža (Słowenia)
oraz 15 z Drohobycza i Żytomierza (Ukraina) – ich przyjazd finansowany był z budżetu Bytomia. Kilkadziesiąt osób przybyło z innych miast
europejskich, w tym niemieckich, a także USA na zaproszenie organizacji pozarządowych.
Zagraniczni goście zaprezentowali w Bytomiu swoją działalność
i przekonali się, jak dzięki organizacjom pozarządowym zmienia się
miasto. Zobaczyli m.in. schron przeciwlotniczy w Miechowicach wyremontowany dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia Pro-Fortalicjum, odwiedzili Bytomską Pracownię Aktywności Społecznej
prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Fundację Inicjatywa, a także Dom Nadziei w Bobrku prowadzony przez fundację o tej
samej nazwie.
Efektem projektu było przede wszystkim stworzenie przestrzeni
do wymiany doświadczeń zarówno na poziomie międzynarodowym,
jak i lokalnym pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych a samorządowcami. Współpraca międzysektorowa to ważny
element projektów z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności europejskiej. Organizatorom Festiwalu zależało,
aby wizyty studyjne stały się inspiracją i okazją do nawiązania kontaktów, które zaowocują długofalową współpracą międzysektorową
i międzynarodową.
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Partnerstwo miast

Archiwum Urzędu Miasta Piły

Jedność
w różnorodności –

międzynarodowa debata
młodych o solidarności
Europejczyków
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Urząd Miasta Piły (Polska)

Partnerzy:

Chatellerault (Francja), Corby (Wielka Brytania),
Imola (Włochy), Igoumanitsa (Grecja), Velbert
(Niemcy), Schwerin (Niemcy)

Podstawowym celem projektu było rozwijanie dialogu
międzykulturowego, walka ze stygmatyzacją społeczną
i socjalną, poruszanie problemów emigracji i emigrantów oraz
kwestii uprzedzeń i stereotypów.
W głównym wydarzeniu wzięli udział uczestnicy z Niemiec, Francji, Anglii i Włoch oraz uczniowie pilskich szkół. Poprzedziła je wizyta
przygotowawcza przedstawicieli miast partnerskich: Chatellerault
(Francja), Corby (Wielka Brytania) i Imoli (Włochy), których mieszkańcy
odwiedzili Piłę we wrześniu. Podczas pierwszego spotkania ustalono
szczegóły projektu, które przekazane zostały pozostałym uczestnikom projektu ze Schwerina (Niemcy), Velbert (Niemcy) i Igoumenitsy
(Grecja).
Projekt służył edukacji obywateli i podnoszeniu ich świadomości
w zakresie solidarności, różnorodności kulturowej i walki ze stygmatyzacją. Działania opierały się na zasadach, postawach i ideach równości,
równego traktowania, solidarności i wsparcia. W swoich założeniach
miały służyć rozwijaniu refleksji na temat dialogu międzykulturowego
i kryzysu emigracyjnego oraz wzajemnemu zrozumieniu.

Termin
realizacji:

14-18 września 2016

Uczestnicy wzięli udział w:

Kwota
dofinansowania:

12 000 €

•
•
•

•

warsztatach „Stereo tak – stereotypy nie”,
grze miejskiej śladami kultur w Pile,
pracy nad „Ogrodem życzeń” – instalacją artystyczną składającą
się z drzew z recyclingu, których liście stanowiły życzenia do polityków i obywateli o różnych poglądach. Instalacja powstała w Pile
i stanowi trwały efekt projektu,
międzynarodowym festiwalu światła – symbolu tolerancji, akceptacji i zrozumienia.

Wydarzenia w ramach projektu podkreślały wspólne europejskie
wartości – wolność w każdym aspekcie życia, demokrację, równość,
swobody obywatelskie, poszanowanie praw człowieka, poszanowanie
i akceptację odmienności kulturowej, solidarność oraz zaangażowanie.
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Archiwum Urzędu Miasta Lublin

Europejski Lublin –
współpraca na rzecz
kultury
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Urząd Miasta Lublin (Polska)

Partnerzy:

Poniewież (Litwa), Münster (Niemcy), Timișoara
(Rumunia), Poprad (Słowacja), Nowy Sad (Serbia),
Belgrad (Serbia), Nancy (Francja)

Termin
realizacji:

sierpień 2017

Kwota
dofinansowania:

12 000 €

Projekt umożliwił wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji kultury uczestniczącymi w projekcie
w zakresie promowania dialogu międzykulturowego
i wolontariatu poprzez projekty kulturalne.
Wymiana wspólnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu oraz określenie potrzeb wszystkich stron pozwoliła na wyznaczenie
kierunków współpracy w 5 obszarach: teatr, muzyka, sztuki performatywne, edukacja kulturalna, festiwale i wydarzenia w przestrzeni
miasta oraz stworzenie bazy potencjalnych partnerów kolejnych projektów. Po zakończeniu wizyty w Lublinie opracowano rekomendacje
do dalszej współpracy, które umożliwią kontynuację podjętych działań.
Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość spotkania z koordynatorami dwóch dużych lubelskich projektów: „Lublin dla wszystkich”
oraz „Wolontariusz Kultury”, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w promowaniu dialogu międzykulturowego i angażowaniu mieszkańców w wolontariat na rzecz kultury. Uczestnicy projektu zwiedzili
również najważniejsze lubelskie instytucje kultury, zapoznali się z ich
programem, a także porozmawiali o możliwych obszarach współpracy
z przedstawicielami tych instytucji.
Poza spotkaniami zaplanowanymi w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w oficjalnych obchodach 700-lecia Lublina, podczas
których zaprezentowano nie tylko bogate wielokulturowe dziedzictwo
miasta, ale również kulturę sąsiednich krajów, w tym krajów uczestniczących w projekcie. Podczas Jarmarku Jagiellońskiego odbył się
jarmark rękodzielniczy twórców ludowych z Litwy, Polski i Słowacji
oraz koncerty zespołów: Taraf de Haïdouks z Rumuni, warsztaty tańców litewskich w wykonaniu zespołu Pulkelis z Litwy. Wielokulturowy
Program obchodów 700-lecia Lublina był doskonałym tłem dla podejmowanych w ramach projektu zagadnień oraz pokazał w praktyce możliwości Lublina we współpracy kulturalnej. W projekcie uczestniczyło 76 przedstawicieli 8 miast partnerskich z 7 krajów: 14 osób
z Poniewieża (Litwa), 7 z Münster (Niemcy), 5 z Timișoary (Rumunia),
4 z Popradu (Słowacja), 6 z Nowego Sadu (Serbia), 5 z Belgradu (Serbia), 5 z Nancy (Francja), 30 z Lublina (Polska). Pośrednio w projekcie
uczestniczyło 500 osób.
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Partnerstwo miast

Archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa

STEP UP – Involving
Citizens of Europe
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Urząd Miasta Rzeszowa (Polska)

Partnerzy:

Miasto Nyiregyhaza (Węgry), Miasto Stropkov
(Słowacja), Miasto Satu Mare (Rumunia),
Miasto Pula (Chorwacja), Miasto Śvidnik (Słowacja),
Miasto Preszov (Słowacja)

Termin
realizacji:

13-16 września 2017

Kwota
dofinansowania:

5000 €

Głównym celem projektu STEP UP – Involving Citizens of
Europe było zwiększenie społecznego i demokratycznego
zaangażowania społeczności lokalnych poprzez poprawę
efektywności narzędzi demokracji partycypacyjnej
w kontekście budowania obywatelstwa europejskiego.
W dniach od 13 do 16 września 2017 r. zorganizowana została
3-dniowa konferencja poświęcona tematyce efektywnego wdrażania
nowoczesnych narzędzi demokracji. W ramach trzech sesji warsztatowych 40 uczestników z 5 krajów wypracowało uniwersalne reguły
współdecydowania o sprawach lokalnych w formie tzw. map wdrażania (ang. Road Maps). Opracowane mapy uwzględniały perspektywy różnych przedstawicieli życia publicznego. W praktycznym wykorzystaniu miały wpłynąć na poprawę zaufania i wzajemną otwartość
między obywatelami a reprezentantami władz oraz wzrost postawy
obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim.
Wartością dodaną projektu było uczestnictwo w pracach grup
roboczych dziewięciu przedstawicieli samorządów miast ukraińskich:
Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska.
Wśród efektów projektu można wymienić:
•
•
•
•

opracowanie 7 uniwersalnych Road Maps – instrukcji skutecznego
stosowania narzędzi partycypacyjnych,
wzrost umiejętności skutecznego komunikowania się i współpracy
pomiędzy różnymi grupami obywateli (samorządowcami, przedstawicielami NGO, mieszkańcami miast partnerskich),
wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego uczestników projektu,
wzrost wrażliwości na odmienne potrzeby i oczekiwania oraz możliwości partnerów dyskusji/działania.

Spodziewanym długoterminowym rezultatem projektu jest wzrost
zaangażowania obywateli z państw partnerskich w demokrację
na poziomie europejskim, mierzony wzrostem frekwencji w wyborach
do parlamentu europejskiego.
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Archiwum Urzędu Miasta Opola

Solidarni
w Partnerstwie
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Urząd Miasta Opole (Polska)

Partnerzy:

Alytus (Litwa), Ingolstadt, Poczdam (Niemcy),
Kuopio (Finlandia), Bruntál (Czechy),
Székesfehérvár (Węgry)

Termin
realizacji:

22-24 września 2017

Kwota
dofinansowania:

14 500 €

W dniach od 21 do 24 września 2017r. z okazji 800-lecia Opola
odbyło się międzynarodowe spotkanie – projekt „Solidarni w Partnerstwie”, z udziałem przedstawicieli siedmiu miast partnerskich z Alytusa,
Ingolstadt, Poczdamu, Kuopio, Bruntála, Székesfehérvár i Iwano-Frankiwska (finansowanie udziału przedstawicieli miasta z Ukrainy odbyło
się poza zakresem finansowania projektu w ramach Programu).

Uczestnicy wzięli udział w konferencji „Społeczna
i międzykulturowa współpraca miast kluczem do europejskiej
solidarności”, w debacie „Solidarność w czasach kryzysu”
oraz w wielkiej historycznej paradzie.
Podczas debaty i konferencji uczestnicy zastanawiali się nad pojęciem kryzysu w realiach współczesnej Europy oraz możliwościami
pomocy miastu i miastom partnerskimi zmagającymi się z różnymi
sytuacjami kryzysowymi. Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że idea solidarności miast partnerskich jest ścisłe związana z ideą wspólnej Europy i współdziałaniem w jej ramach, nie tylko poszczególnych państw
członkowskich, ale przede wszystkim ze współpracą na poziomie regionalnym i lokalnym. Zacieśnianie więzi pomiędzy miastami partnerskimi,
wymiana doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia w wielu dziedzinach,
np. w kulturze, edukacji, sporcie, gospodarce czy współpracy organizacji pozarządowych, stanowią podstawę do budowania poczucia
europejskiej solidarności i gotowości do wspólnego stawiania czoła
sytuacjom kryzysowym, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i szerszym.
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Partnerstwo miast

Fot. D. Nowak

United we stand,
divided we fall

Założeniem projektu było poszukiwanie rozwiązań, które
mogłyby pozytywnie wpłynąć na kryzysową sytuację
w Europie.

Termin
realizacji:

W ostatnich latach Unia Europejska znalazła się trudnej sytuacji;
być może w jednej z najtrudniejszych w swojej historii. Kryzys ekonomiczny, odmienne stanowiska poszczególnych państw członkowskich
Miasto Dąbrowa Górnicza (Polska)
na temat głównych problemów czy rosnące antagonizmy wciąż wpływają na wzrost liczby pytań o przyszłość starego kontynentu. Projekt
Studenka (Czechy), Medias (Rumunia),
prowadzony przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej podejmował
Castell’Umberto (Włochy), Câmpulung Moldovenesc temat wspólnoty krajów Unii Europejskiej.
(Rumunia), Sosnowiec (Polska), Agencja Rozwoju
W jego ramach uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas
Zagrzeb (Chorwacja)
których omówione zostało pojęcie kryzysu europejskiego oraz główne kierunki działań, które prowadzą do naprawy sytuacji w Europie.
Następnie odbyła się debata, podczas której uczestnicy wskazali, jakie
1-3 września 2017
kierunki działania powinny podjąć organy Unii w obliczu kryzysu.

Kwota
dofinansowania:

14 500 €

Działanie:
Lider:
Partnerzy:
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Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Projekt stał się platformą wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu
zagadnień wpływających na obecny ład społeczny, polityczny i gospodarczy starego kontynentu. Partnerzy przedstawili skomplikowaną sytuację związaną ze stygmatyzowaniem imigrantów oraz zaprezentowali modele asymilacji i współpracy z ludnością z odmiennych kręgów
kulturowych na podstawie doświadczeń z ich krajów. W trakcie seminarium odbyła się debata „United we stand” mająca na celu podkreślenie znaczenia integracji europejskiej i społecznej, walki z populizmem
i rozrastającą się polaryzacją społeczną. Na podstawie wniosków
ze spotkań wypracowane zostały rekomendacje, dzięki którym liderzy społeczności lokalnych w swojej codziennej pracy mogą wpływać
na budowanie silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy.

Partnerstwo miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Urzędu Miasta Toruń

HOP! Hearts Open
People – konferencja

i warsztaty na temat
wolontariatu miejskiego
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Urząd Miasta Torunia

Partnerzy:

W dniach 11 i 12 kwietnia 2018 roku, podczas międzynarodowej
konferencji zorganizowanej w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu,
wspólnie z gośćmi z Litwy, Łotwy i Niemiec, zrealizowany został projekt
polegający na tworzeniu toruńskiego modelu wolontariatu miejskiego.

Celem było wytworzenie modelu wolontariatu dla miasta,
wypracowanego w oparciu o potrzeby Torunia oraz
doświadczenia dobrych praktyk stosowanych w innych
miastach.

Założeniem projektu HOP! Hearts Open People była również promocja i rozpowszechnianie idei wolontariatu. Organizatorem wydarzenia było Biuro Toruńskiego Centrum Miasta we współpracy z WydziaKlajpeda (Litwa), Kowno (Litwa), Dyneburg (Łotwa), łem Komunikacji Społecznej i Informacji, Centrum Sztuki Współczesnej
Getynga (Niemcy)
w Toruniu oraz Biurem Karier UMK.

Termin
realizacji:

11-12 kwietnia 2018

Kwota
dofinansowania:

5 000 €
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Partnerstwo miast

Archiwum Urzędu Gminy Gaszowice

European Union –
jestem na tak
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Gmina Gaszowice (Polska)

Partnerzy:

Bruntal, Litultovice (Czechy), Calau (Niemcy),
Krompachy (Słowacja)

Termin
realizacji:

5-7 kwietnia 2019

Kwota
dofinansowania:

12.095 €
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Gmina Gaszowice kilkukrotnie gościła zagranicznych
partnerów w związku z realizacją międzynarodowych
projektów. Podobnie jak w poprzednich latach gminę
odwiedziły delegacje z: Miasta Bruntal, Miasta Calau,
Miasta Krompachy oraz miejscowości Litultovice. Wizyta
odbywała się w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 roku.
Pierwszą aktywnością w ramach projektu były wykłady oraz
warsztaty dotyczące eurosceptycyzmu w kontekście zbliżających się
wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których uczestniczyli wszyscy reprezentanci poszczególnych krajów. Zajęcia zakończyły się debatą na temat przyszłości Europy i lokalnych wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań integracyjnych
m.in. prelekcję amatorskiego filmu „Rydwany węgla” dotyczącego historii górnictwa w rejonie Gminy Gaszowice, zwiedzanie Rybnika, zwiedzanie kopalni „Guido” – zjazd 320 m pod ziemię oraz lokalny kiermasz
Wielkanocny.
Ideą projektu było zbudowanie silnej i solidarnej Europy. Poprzez
działania projektowe organizatorzy chcieli wzmocnić europejski wymiar i legitymację demokratycznego procesu decyzyjnego Unii Europejskiej. Zakładane rezultaty to zachęcenie do udziału w wyborach,
w szczególności poprzez wspieranie lokalnych kampanii informacyjnych, przeciwdziałanie rosnącemu eurosceptycyzmowi oraz zbudowanie międzynarodowych, pozytywnych i długotrwałych relacji.

Partnerstwo miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

Starkung der
Solidaritat in
Kriesenzeiten
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Gmina Reńska Wieś (Polska)

Partnerzy:

Gminy partnerskie: Szendehely (Węgry),
Nograd (Węgry), Andelska Hora (Czechy),
Neuenstein (Niemcy), Horka (Niemcy)

Termin
realizacji:

5-9 lipca 2018

Kwota
dofinansowania:

25 000 €

Głównym celem projektu było: stworzenie okazji do budowy
demokratycznej i otwartej Europy, zjednoczonej kulturową
różnorodnością, poprzez dyskusję oraz wymianę poglądów
na temat solidarności w Unii Europejskiej.
Uczestnicy podzieleni zostali na 5 grup, w ramach których realizowano zaplanowaną tematykę m.in.: Europa i jej przyszłe wyzwania,
wzajemne zrozumienie, akceptacja i szacunek, różnorodność i pluralizm, znaczenie kultur europejskich, wspólne dziedzictwo oraz potrzeba
ochrony wartości. Ponadto, przeprowadzony został panel dyskusyjny
pt. „Rola młodzieży w integracji Unii Europejskiej, solidarność i odpowiedzialność w obszarze migracji”.
Projekt umożliwił rozwój wiedzy o UE, jej historii, przyszłych wyzwaniach oraz kształtowanie tolerancji i przyjaźni w odbudowie silnej
Europy. W działaniach wzięli udział uczniowie, studenci, nauczyciele
i działacze organizacji pozarządowych.
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Partnerstwo miast

Archiwum Gminy Czarna Dąbrówka

YPS! Youth
Promoting Solidarity
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Gmina Czarna Dąbrówka (Polska)

Partnerzy:

Miasto Fontegreca (Włochy), Gmina Andrychów
(Polska), Miasto Pratella (Włochy), Miasto
Chorvatsky Grob (Słowacja)

Termin
realizacji:

16-19 września 2019

Kwota
dofinansowania:

25 000 €
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W projekcie wzięli udział mieszkańcy miast i organizacji
partnerskich.
Celem projektu było m.in.:
•
•
•
•

zwiększenie świadomości, wiedzy i zrozumienia polityk UE oraz
przyszłych strategii, szczególnie wśród obywateli, którzy odrzucili
ideę UE i dotąd nie byli zaangażowani;
wymiana najlepszych praktyk między organizacjami pozarządowymi i sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
promocja coraz bardziej zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa w Europie;
podniesienie kompetencji Partnerów, opracowanie stałej i wspólnej strategii solidarności europejskiej oraz rozwoju wolontariatu
oraz wspieranie demokratycznego i aktywnego uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i europejskim.

Rezultatami projektu było podpisanie umowy o przyjaźni i współpracy pomiędzy wszystkimi Partnerami; planowanie przyszłych strategii i konkretnych działań, nie tylko w ramach programu „Europa dla
obywateli”; wzmocnienie wzajemnego know-how; planowanie przyszłej aktywnej i twórczej współpracy; wzmocnienie dwustronnej współpracy w sektorach usług społecznych.

Partnerstwo miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Gminy Pelplin

Our Voice in Europe
(Nasz głos w Europie)
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Gmina Pelplin (Polska)

Partnerzy:

Gmina Alsónémedi (Węgry), Jednostka
administracyjna Xgħajra (Malta), Gmina Demir
Kapija (Macedonia Północna), Stowarzyszenia
Comitato Gemellaggi z siedzibą w Colletorto
(Włochy)

Termin
realizacji:

16–24 lipca 2019

Kwota
dofinansowania:

10 080 €

Projekt realizowany był w roku wyborów do parlamentu europejskiego oraz 30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów
w Polsce w czerwcu 1989 roku.

Stąd celem projektu „Nasz głos w Europie” było włączenie
obywateli z kilku małych miast i gmin z różnych części starego
kontynentu do dyskusji o polityce europejskiej. Uczestnikami
projektu byli m.in. lokalni samorządowcy, pracownicy
instytucji gminnych oraz społeczności lokalne.
W ramach projektu odbyły się spotkania uczestników z władzami i radnymi gminy Pelplin oraz powiatu tczewskiego. Była to okazja
to prezentacji osiągnięć oraz dyskusji o problemach małych miast
w Europie. Uczestnicy zapoznali się z historią regionu Kociewia i Polski.
Odwiedzili miejsce pamięci w Szpęgawsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W ramach poznania wspólnego dziedzictwa Europy
uczestnicy poznali dawne opactwo cysterskie w Pelplinie i zamek pokrzyżacki w Gniewie. Ważnym działaniem była wizyta w Europejskim
Centrum Solidarności w Gdańsku, która stała się przyczynkiem do dalszej dyskusji o wspólnych wartościach, historii i teraźniejszości Europy. Uczestnicy spotkali się w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie, gdzie
wysłuchali wykładu pt. „Europa Ducha”. Ponadto goście z partnerskich
krajów odwiedzili kilka lokalnych zakładów pracy. Było też miejsce na integrację, wieczorne rozmowy i prezentację kultury ludowej. Ponadto
odbyło się spotkanie integracyjne z członkami Klubu Seniora w Kulicach
i mieszkańcami wioski Janiszewo.
Zrealizowane działania umożliwiły uczestnikom swobodne wyrażanie swoich opinii dotyczących życia w lokalnych społecznościach w kontekście integracji europejskiej. Udział w projekcie wzbogacił uczestników o nowe doświadczenia i umożliwił zacieśnienie współpracy.
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Partnerstwo miast

Archiwum projektu, Fot. J. Kieniewicz

Przyjazna Europa
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Gmina Montedinove (Włochy)

Partnerzy:

Gmina Izabelin (Polska)

Termin
realizacji:

1-20 września 2019

Kwota
dofinansowania:

5040 €
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W ramach projektu „Przyjazna Europa” włoska gmina
Montedinove zaprosiła młodzież z gminy Izabelin. Gmina
Montedinove od lat zajmuje się czynnie asymilowaniem
uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji.
Proces ich asymilacji jest efektem działań zarówno władz miasta, organizacji pozarządowych zajmujących się ich codziennym funkcjonowaniem oraz jej mieszkańców. Projekt miał na celu uwrażliwienie uczestników z obu krajów na losy ich rówieśników – nastoletnich
uchodźców, już doświadczonych wojną i nadal zagrożonych nietolerancją, brakiem akceptacji i stygmatyzacją społeczną.
Działania zrealizowane w ramach projektu: oficjalne rozmowy oraz
dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości z obu gmin oraz
zajęcia mniej formalne, sportowe podkreślały wagę działań lokalnej
społeczności na rzecz asymilacji, solidarności międzyludzkiej i przeciwdziałania stygmatyzacji „obcego”.
Projekt zainicjował formalne kontakty między gminami poprzez
podpisanie „Deklaracji o nawiązaniu współpracy”.

Partnerstwo miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim

Let us act in solidarity
in the European Union
– cooperation in solving
social problems of our
municipalities
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Lider:

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski (Polska)

Partnerzy:

Miasto Grzegorzewo (Litwa)

Termin
realizacji:

17-20 września 2019

Kwota
dofinansowania:

7 560 €

W ramach projektu w Tomaszowie Lubelskim została zrealizowana
czterodniowa wizyta reprezentantów miasta partnerskiego Grzegorzewo. Delegacja składała się z 50 osobowej grupy młodzieży i dorosłych przedstawicieli administracji, NGO, szkolnictwa i kultury. Do efektywnej realizacji zadań ujętych w projekcie zaangażowano ze strony
polskiej 40 osób – przedstawicieli różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Działania w ramach projektu promowały wspólne europejskie wartości – wolność, demokrację i poszanowanie praw człowieka, różnorodność kulturową, tolerancję i solidarność.
Projekt poruszył ważny dla partnerów problem integracji lokalnych
społeczności, zgodnie z polityką społeczną Unii Europejskiej. Składał się
z trzech tematycznych bloków, zbieżnych z interesami gmin partnerskich, skupiających się na:
• przeciwdziałaniu rasizmowi i dyskryminacji imigrantów i osób
marginalizowanych,
• dialogu międzykulturowym i integracji międzypokoleniowej,
przyszłości, integracji i solidarności Unii Europejskiej.

Celem projektu było ukształtowanie pozytywnego wizerunku
odmiennych kultur oraz wspieranie dialogu i spotkań
międzykulturowych z ludźmi z różnych środowisk i kultur.
W wyniku realizacji projektowych zadań opracowano porozumienia: „Razem budujemy tożsamość kulturową Unii Europejskiej” oraz
„Bądźmy solidarni – współpraca w rozwiązywaniu problemów społecznych”, wyznaczające kierunki oraz metody dalszej współpracy. Podczas warsztatów organizatorzy pracowali nad raportem dotyczącym
metod pomocy zmarginalizowanym grupom w gminach partnerskich.
W ramach projektu odbyło się Międzynarodowe Forum Samorządowe
(wykłady, warsztaty, dyskusje), które dotyczyły interesujących kwestii
w różnych dziedzinach życia społecznego
W wyniku przeprowadzonych prelekcji dyskusji i warsztatów tematycznych powstały propozycje i plany działań, które są podstawą
dalszej współpracy, aktywnie wspierającej budowanie solidarnej Unii
Europejskiej.
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Komponent 2.
DEMOKRATYCZNE ZAANGAŻOWANIE
I UCZESTNICTWO OBYWATELSKIE

Działanie 2.2

Sieci miast

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Fot. K. Lis

Unia Europejska
jako projekt pokoju
– oczywistość albo
wyzwanie?
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Recklinghausen (Niemcy)

Organizatorem projektu było miasto niemieckie Recklinghausen,
które zaprosiło do współpracy miasta partnerskie z Polski (Bytom), Rumunii (Baia Mare) i Francji (Douai).
Rozmowy odbywały się we wszystkich partnerskich miastach
na wielu płaszczyznach. Na spotkaniach szukano odpowiedzi na pytania: jak długofalowo utrzymać rozwój UE, jak odzyskać zaufanie w Europie oraz jaki jest wkład państw w długotrwałą przyszłość wspólnoty?
Na szczególne podkreślenie zasługują prowadzone dyskusje i wykłady na temat roli partnerstwa miast w budowie integracji europejskiej,
rozwoju Europy, wymiany doświadczeń przez ekspertów przez instytucje, organizacje pozarządowe oraz obywateli miast partnerskich.
Szczególnie zaangażowana w projekt była młodzież, która miała okazję
zapoznać się z historią danego miejsca, zwiedzić zabytki i miejsca związane z historią Europy.

Partnerzy:

Urząd Miejski w Bytomiu (Polska), Douai (Francja),
Dordrecht (Holandia), Preston (Wielka Brytania),
Baia Sprie (Rumunia)

Celem projektu było również pokazanie międzynarodowego
zaangażowania i działalności wolontariatu na poziomie
lokalnym oraz międzynarodowym.

Termin
realizacji:

sierpień 2014 – październik 2016

Kwota
dofinansowania:

150 000 €
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Sieci miast

Archiwum Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Industrial
Communities Network
(ICED): Civil Society For
Reindustrialization Of
Europe

Założeniem projektu było zbudowanie międzysektorowej sieci
współpracy miast przemysłowych, by mogły wymieniać się
między sobą wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.
Sieć ta była wspierana przez organizacje pozarządowe
i lokalnych przedsiębiorców.
Pozostałe cele projektu:
•

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

•

Lider:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych DELTA PARTNER (Polska)

•

Partnerzy:

Ibbenbüren (Niemcy), Jastrzębie-Zdrój (Polska),
Havířov (Czechy), Karviná (Czechy),
Tourcoing (Fracja), Koceljeva (Serbia),
Valjevo (Serbia), Prievidza (Słowacja),
Svit (Słowacja), Velenje (Słowenia)

Termin
realizacji:

styczeń 2015 – marzec 2016

Kwota
dofinansowania:

145 000 €
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rozwijanie – poprzez wolontariat, zwłaszcza pracowniczy – aktywnego obywatelstwa w Europie oraz znalezienie właściwych form
wolontariatu, aby zaktywizować młodszą część społeczeństwa;
uruchomienie dialogu międzykulturowego, w celu lepszego zrozumienia uwarunkowań historycznych i społecznych państw członkowskich UE;
promocja zmian strukturalnych w miastach przemysłowych, które
pozwolą zbudować zrównoważony, innowacyjny i konkurencyjny
przemysł w Unii Europejskiej.

W ramach projektu opracowane zostały rekomendacje dla
miast partnerskich, zawierające innowacyjne rozwiązania i narzędzia, które ukierunkowane są na zrównoważony rozwój w miastach
przemysłowych.

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

CitiPart. Partnerstwo
miast w obronie
europejskich wartości:
solidarności, tolerancji
i pokoju
Działanie:
Lider:
Partnerzy:

Czy wartości, które doprowadziły do integracji europejskiej
są wciąż aktualne? Czym jest solidarność, tolerancja
i pokój dla współczesnych Europejczyków? U granic Unii
Europejskiej toczy się wojna, nie ma jednomyślności w związku
z przyjmowaniem uchodźców z Syrii i Afryki, nie wszystkie
unijne kraje były skłonne wesprzeć finansowo Grecję.
Czy na tle obecnych wydarzeń w Europie można mówić,
że solidarność, tolerancja i pokój są wciąż w Unii obecne?

O znaczeniu tych wartości dyskutowali uczestnicy projektu w gronie lokalnych grup roboczych oraz na poziomie europejskim. PartneKomponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast
rami projektu CitiPart było 8 organizacji z 5 państw Unii Europejskiej,
które zajmują się aktywizacją obywateli, współpracą w ramach miast
Europe House in the Yvelines (Francja)
bliźniaczych i wsparciem organizacji młodzieżowych.
Każda organizacja partnerska stworzyła grupy robocze składające
Europe House in Nîmes (Francja), European Center się z przedstawicieli społeczności lokalnej, które poszukiwały znaczeRobert Schuman in Scy-Chazelles (Francja),
nia europejskich wartości na poziomie lokalnym. Skutkiem działań było
Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Polska),
stworzenie trwałego partnerstwa i rozszerzenie sieci CitiPart, wzmocUrząd Miasta Sosnowca (Polska), BBAG in Potsdam nienie zaangażowania obywateli w sprawy społeczne, a także identy(Niemcy), Europe House in Dubrovnic (Chorwacja),
fikacja trudności i szukanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy
GEMMA youth organisation in Villach (Austria)
jakości życia w Unii Europejskiej.

Termin
realizacji:

wrzesień 2015 – wrzesień 2017

Kwota
dofinansowania:

82 500 €

61

OPISY PROJEKTÓW

Sieci miast

Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Gniew

DICSE:
Digital Cities
for a Smart Europe
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Gmina Reggio Calabria (Włochy)

Partnerzy:

Gmina Gniew (Polska), Fundacja IRSE (Polska),
Gmina La Coruna (Hiszpania), Ecos Do Sur
(Hiszpania), Gmina Cuba (Portugalia), Make it
Better (Portugalia), Gmina Sandanski (Bułgaria),
Eunipartners (Bułgaria), Innovamentis (Włochy)

Termin
realizacji:

kwiecień 2015 – czerwiec 2016

Kwota
dofinansowania:

150 000 €
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Projekt DICSE miał na celu opracowanie modelu „Cyfrowego,
Inteligentnego Miasta”, dostosowanego do potrzeb
mieszkańców.
W projekcie DICSE uczestniczyło pięć gmin i pięć organizacji pozarządowych z pięciu państw. Podczas Europejskich Konferencji
przedstawiciele gmin, wspólnie z mieszkańcami miast, mieli sposobność do dyskusji na temat: e-demokracji, znajomości obsługi komputera i wykluczenia cyfrowego, e-partycypacji, komunikacji publicznej
i mediów społecznościowych. Międzynarodowa Konferencja, na której
przedstawione zostały rezultaty projektu odbyła się w Reggio Calabria.
Miasta podpisały wówczas „Memorandum of Understanding” („Memorandum o Porozumieniu”), w którym potwierdzają gotowość wdrożenia rozwiązań i pomysłów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz
prowadzenia wspólnych inicjatyw związanych z Europejską Agendą
Cyfrową, także po zakończeniu projektu.

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Gminy Niepołomice

EASY TOWNS –
European Accessible
Sustainable Young
Towns

W projekcie brało udział 11 miast z 10 krajów europejskich.
Celem projektu było zwiększenie zdolności miast i organizacji
biorących w nim udział do radzenia sobie z tematyką
integracji, wielokulturowości oraz imigracji.
Partnerzy analizowali w jaki sposób mieszkańcy postrzegają te
kwestie oraz stopień efektywności polityki w tym zakresie na szczeblu
lokalnym, krajowym i europejskim.

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Gmina Vicenza (Włochy)

Partnerzy:

Miasto i Gmina Niepołomice (Polska),
dego z partnerów. Konkurs skierowany był do młodzieży w wieku
Miasto Pforzheim (Niemcy), Gmina Arad (Rumunia),
15-29 lat;
Gmina Heist-op-den-Berg (Belgia), Gmina Sentjur • dwa spotkania zorganizowane na poziomie lokalnym przez każde(Słowenia), Gozo College – Education Science
go z partnerów.
and Culture Centre, Victoria, Gozo, (Malta),
Gmina L’Alfas del Pi (Hiszpania), Rada Miejska
W maju 2016, w gminie Niepołomice odbyło się Sympozjum SamoCraigavon (Wielka Brytania), Miasto Pula
rządów Uczniowskich oraz warsztaty dla nauczycieli poświęcone
(Chorwacja), Miasto Rijeka (Chorwacja)
komunikacji.

Termin
realizacji:

wrzesień 2015 – wrzesień 2017

Kwota
dofinansowania:

145 000 €

W ramach projektu odbyły się:
•

międzynarodowy konkurs kreatywny – przeprowadzony przez każ-
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Sieci miast

Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

European Regions
Developing European
Citizenship
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
(Polska)

Partnerzy:

Daugavpils City Council, Daugavpils (Łotwa),
Latvijas Pasvaldibu Savieniba, Riga (Łotwa),
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
Slovenska Bistrica (Słowenia), Anaptiksiaki Eteria
Lefkosias (ANEL) Ltd., Nicosia (Cypr), Diktyo
Apascholisis Kai Koinonikis Merimnas, Piraeus
(Grecja), Comune di Villafranca Sicula, Villafranca
Sicula (Włochy), Comune di Librizzi (Włochy),
NVO „Pazangos klubas”, Siauliai (Litwa),
Aleksandrów Łódzki (Polska), Fundacja Studiów
Europejskich – Instytut Europejski, Łódź (Polska),
European Project Association, Brussels (Belgia),
Obshtina Stara Zagora, Stara Zagora (Bułgaria),
Building Dream Association (Rumunia),
Općina Vrsar (Chorwacja)

Termin
realizacji:

czerwiec 2015 – marzec 2017

Kwota
dofinansowania:

130 000 €
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Pomysł na projekt zrodził się z zaangażowania lidera oraz
partnerów projektu w politykę Unii Europejskiej oraz chęci
poprawy komunikacji pomiędzy instytucjami w Brukseli,
a lokalnymi instytucjami w poszczególnych krajach. Projekt
prowadzić miał do poprawy jakości komunikacji, a tym
samym do wzmocnienia europejskiego społeczeństwa
obywatelskiego.
Projekt zakładał:
•
•
•
•

zapewnienie właściwej komunikacji, informacji i akcji uświadamiających na temat UE;
tworzenie synergii w wykorzystywaniu różnych środków unijnych
przez instytucje publiczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i samych obywateli;
mobilizowanie obywateli do debaty na temat spraw europejskich, aby polityka była bardziej zrozumiała i związana z życiem
codziennym,
tworzenie przestrzeni i udzielania wsparcia instytucjom, organizacjom społecznym i lokalnym liderom, którzy identyfikują się z takim
podejściem oraz dążą do usuwania barier administracyjnych napotykanych przez obywateli UE.

W ramach projektu nastąpiło stworzenie ponadnarodowej sieci
regionów i organizacji pozarządowych, której celem była mobilizacja
partycypacji politycznej obywateli na poziomie lokalnym i europejskim.

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Dokąd zmierzasz,
Europo?
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Nowe Miasto Lubawskie (Polska)

Partnerzy:

Comune Di Fiume Veneto (Włochy), Gemeinde
Hude (Niemcy), Mairie D’arnage (Francja),
Salcininku Rajono Savivaldybes Administracija
(Litwa)

Termin
realizacji:

lipiec 2016 – lipiec 2018

Kwota
dofinansowania:

75 000 €

Wydarzenia w ramach projektu odbyły się wydarzenia
w Polsce, na Litwie, we Francji, Niemczech i we Włoszech –
w miastach partnerskich tworzących sieć GIPFEL (pierwsze
litery z angielskiego: G-Germany, I-Italy, Pl-Poland,
F-France, E-European Union, Lt-Lithuania). Projekt zakładał
długofalową współpracę i stanowił podstawę przyszłych
inicjatyw i działań wzmacniających tożsamość europejską.
W trakcie projektu partnerzy dyskutowali na tematy takie jak: niebezpieczeństwa związane z eurosceptycyzmem, granice solidarności w obliczu kryzysu migracyjnego, alternatywy dla funkcjonujących
mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych, budowa dialogu
międzynarodowego w duchu integracji, lokalne metody zapewniania
spójności społecznej, ekonomicznej i politycznej UE, budowa dialogu
międzykulturowego czy uniwersalne mechanizmy promocji wolontariatu. Współpraca sieci partnerskiej zakładała organizację spotkań
obywatelskich ze znacznym udziałem młodzieży.

65

OPISY PROJEKTÓW

Sieci miast

Archiwum projektu

Pamięć europejska,
emigracja, imigracja,
integracja: trudne
pytanie jak żyć razem
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Komitet Partnerstwa z Saint Alban (Francja)

Partnerzy:

Organizacje działające w „Sieć Miast i Gmin
Obywateli Europy”: Stowarzyszenie „Partnerstwo
Ziemi Brzezińskiej” (Polska), Asociatia De Infratire
Cocorastii Mislii-castanet Tolosan (Rumunia),
Ayuntamiento De Berga (Hiszpania), Comitato
Gemellaggio (Włochy), Comitato Gemellaggio
Salgareda (Włochy), Comite De Jumelage
De Montgiscard (Francja), Comité De Jumelage
Tarascon Sur Ariege (Francja), Comite Jumelages
Aucamville (Francja), Comune Di Fossalta
Di Portogruaro (Włochy), Comune Di Morsano
Al Tagliamento (Włochy), Mairie (Francja),
Municipio De Melgaço (Portugalia), Muniíipio
De Monção (Portugalia).

Termin
realizacji:

maj 2017 - maj 2019

Kwota
dofinansowania:

137 500 €
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Założeniem projektu była współpraca obywateli oraz
instytucji na poziomie miast i gmin oraz wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk w poszukiwaniu rozwiązań
dotyczących imigracji i integracji. Działania projektowe służyły
zmianie postaw wobec imigrantów, tak aby były one bardziej
nastawione na dialog społeczny oraz międzykulturowy,
prowadzony z poszanowaniem różnic.
W ramach projektu zorganizowano 5 seminariów w krajach należących do sieci (Polska, Francja, Włochy, Portugalia) oraz piąte w Brukseli. Każda organizacja partnerska realizowała spotkania zgodnie ze
swoimi pomysłami, obawami i aspiracjami, w ramach tematów wyróżnionych w tytule projektu: „Pamięć, emigracja, imigracja, integracja,
trudne pytania jak żyć razem”.
Przygotowany został też list podpisany przez przedstawicieli
samorządów biorących udział w projekcie zwierający najważniejsze
przesłania do obywateli Europy.
Ważnym elementem projektu było poszukiwanie przyczyn zjawisk
migracyjnych i wdrażanych sposobów integracji; otwarcie na inne kultury; zastanowienie się nad społeczeństwem, w którym chcielibyśmy
żyć; wzmocnienie modelu obywatelskości wśród młodych obywateli
Europy. W projekt zaangażowane byłby dzieci szkolne oraz młodzież.
W ramach projektu zostały zorganizowane wizyty w dzielnicach „trudnych”, spotkania z ekspertami, którzy w swojej codziennej pracy stykają
się z omawianą problematyką.

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum projektu

2 WILL – 2 Work
in Integration
of Local Life
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Gmina Wieliszew (Polska)

Partnerzy:

Serock (Polska), Graffignano, Castiglione in
Teverina, Celleno, Lubriano, Civitella d’Agliano
(Włochy), Herrera del Duque (Hiszpania),
Lanškroun (Czechy), Agia, Dionysos, Alimos
(Grecja), Amt Trittau (Niemcy), Siret (Rumunia),
Salaspils (Łotwa), Udruga Za Ocuvanje
Neretvanske Bastine Opuzen (Chorwacja),
Kelme (Litwa), Strumyani (Bułgaria), Onga,
Sumeg (Węgry), Filipstad, Habo (Szwecja),
AEKS (Finlandia), Santa Lucija, Swieqi (Malta),
Idalion, Deryneia (Cypr), Stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe: Balkanu Zieds Latvijas
Un Balkanu Regiona Valstu Ekonomisko (Łotwa),
Aktiviinen Europpalainen Kansalainen Suomi Ry
– Vaaksy (Finlandia), Udruga za ocuvanje
neretvanske bastine – Opuzen (Chorwacja)

2WILL to druga edycja projektu angażującego do współpracy
gminy z państw europejskich, skierowanego do przedstawicieli organizacji koordynujących i wspierających działania
wolontariackie.
Celem projektu było:
•
•
•

promowanie aktywności wolontariatu międzynarodowego,
przeciwdziałanie stereotypom kulturowym,
wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego i zaangażowania społecznego zdefiniowanie przyszłych wyzwań i problemów
oraz strategii ich rozwiązania.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia
międzynarodowe:
•
•
•
•
•

Konferencja inauguracyjna w Graffignano (Włochy)
24-28 kwietnia 2017 r.
Warsztaty „European solidarity in times of crisis” w Agia (Grecja)
26-20 października 2017 r.
Warsztaty „Volunteereng and civic engagement at EU level to
contrast the risk of Euroscepticism” w Swiegi (Malta) 23-27 lutego
2018 r.
Warsztaty „EU Solidarity vs Euroscepticism” w Habo (Szwecja)
14-18 maja 2018 r.
Warsztaty „Drawing the conclusion: citizens perception of EU solidarity: needs and perspectives” w Wieliszewie 7-11 września 2018 r.

Rezultatem projektu było:

Termin
realizacji:

marzec 2017 – marzec 2019

Kwota
dofinansowania:

150 000 €

•
•
•
•
•

zidentyfikowanie lokalnych problemów i wymiana doświadczeń
w ich rozwiązywaniu,
pobudzenie obywatelskiego zaangażowania,
zastosowanie lokalnych innowacji związanych z wolontariatem
i solidarnością,
wzmocnienie relacji między partnerami biorącymi udział w projekcie,
wskazanie kierunków przyszłych działań.
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Sieci miast

Archiwum Gminy Strzyżów

Tolerancja
i solidarność jako
kluczowe wartości dla
przyszłości Europy
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Gmina Strzyżów (Polska)

Partnerzy:

Lassee (Austria), Bièvre (Belgia), Slivo Pole
(Bułgaria), Tisno (Chorwacja), Lefkara (Cypr),
Stary Poddvorov (Czechy), Næstved (Dania),
Polva (Estonia), Kannus (Finlandia), Cissé (Francja),
Hepstedt (Niemcy), Kolindros (Grecja), Nagycenk
(Węgry), Cashel (Irlandia), Bucine (Włochy),
Kandava (Łotwa), Žagarė (Litwa), Troisvierges
(Luxembourg), Nadur (Malta), Esch (Holandia),
Samuel (Portugalia), Ibănești (Rumunia),
Medzev (Słowacja), Moravce (Słowenia),
Bienvenida (Hiszpania), Ockelbo (Szwecja),
Desborough (Wielka Brytania)

Termin
realizacji:

lipiec 2017 – listopad 2018

Kwota
dofinansowania:

150 000 €
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Projekt zgromadził 28 gmin z 28 krajów europejskich,
tworzących stowarzyszenie Charter of European Rural
Comunnities, założone 1989 roku.
Do organizacji należą gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, po jednej
z każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Motto stowarzyszenia „Ludzie spotykają ludzi” realizowane jest poprzez cykliczne wizyty
przedstawicieli stowarzyszenia w zrzeszonych miastach.
Głównym celem projektu było zachęcenie do aktywnego, europejskiego obywatelstwa oraz poprawy warunków obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie unijnym, poprzez rozwój wiedzy
obywateli na temat procesów kształtowania polityki Unii Europejskiej,
wspierania tolerancji, solidarności i zrozumienia między krajami europejskimi. Podczas wydarzeń mieszkańcy i zaproszeni goście wymieniali
się doświadczeniami, opiniami i pomysłami dotyczącymi wartości UE,
dążąc do uzyskania wspólnego stanowiska. Dodatkowo, dzięki zakwaterowaniu u rodzin, uczestnicy projektu mieli szansę nawiązania bliższych relacji, pomocnych we współpracy w przyszłości.

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum MIK

Jewish Heritage
Network (Moreshet)
Działanie:
Lider:
Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:

Ogólnym celem projektu jest powołanie sieci miast
dziedzictwa żydowskiego – łączącej podmioty związane
z administracją lokalną, które chcą zajmować się tematyką
dziedzictwa na swoim terenie.

Działania wzmacniają wzajemny dialog oraz wymianę informacji
w tym obszarze. Dodatkowo, działania projektowe promują wkład różMałopolski Instytut Kultury w Krakowie (Polska)
norodnych grup narodowych i etnicznych, w tym wspólnot narodowości żydowskiej, w historię Europy. Rezultatem działań jest ustanowienie
Miasto Wrocław (Polska), Worms -SchUMkanałów komunikacji, które ułatwią podmiotom publicznym promoStädte eV (Niemcy), Hijar -Ayuntamiento de
wanie dobrych praktyk w kwestiach szeroko rozumianego dziedzictwa
Híjar (Hiszpania), Mantova – Comunità ebraica di
żydowskiego.
Mantova (Włochy) i Foundation for Jewish Heritage
W ramach projektu odbyły się seminaria tematyczne: w Hijar,
(Wielka Brytania)
w Worms oraz we Wrocławiu, w których uczestniczyli partnerzy projektu, eksperci, władze lokalne oraz aktywiści i organizacje zajmujące
się tematyką dziedzictwa żydowskiego.
czerwiec 2019 – grudzień 2021
Przygotowana została ponadto publikacja na temat młodzieży
i edukacji w kontekście dziedzictwa żydowskiego w Europie (Jewish heritage in Europe: Education and youth involvement). Raport ten jest
90 720 €
opracowaniem materiału zebranego podczas zeszłorocznego seminarium w Worms.
W ramach działań sieci JHN została również uruchomiona strona
internetowa projektu, pod adresem www.moreshet.eu.
Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast
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Sieci miast

Archiwum Gminy Miasta Toruń

Culture Twinning:
Twinning tourism
Promoting Cultural
Heritage
Działanie:
Lider:
Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:

70

Lider projektu, Gmina Novo Mesto w ramach inicjatywy
tworzy sieć miast partnerskich z systemem wzajemnej
promocji ofert dla turystów i profesjonalistów.

Ze strategii rozwoju turystyki Gminy Novo Mesto wynika, że miasto
zwraca szczególną uwagę na promocję turystyki kulturowej. Bogate
dziedzictwo archeologiczne jest jednym z kluczowych elementów jego
tożsamości i plasuje je na światowej mapie stanowisk archeologicznych (głównie zabytków z epoki żelaza).
Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast
W kwietniu 2017 Gmina Novo Mesto zorganizowała Międzynarodową Konferencję Miast Bursztynu zatytułowaną „Turystyka na rozdrożu
Novo Mesto (Słowenia)
archeologicznym i przemysłowym”, która miała na celu pokazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki
Gmina Miasta Toruń (Polska), Stowarzyszenie dla
oraz sposobów skutecznego integrowania dziedzictwa kulturowego
Lokalnej Demokracji ALDA, Centrum Zarządzania
z rzemiosłem lub przemysłem.
Novo mesto (Słowenia), Herceg Novi (Czarnogóra),
Następnie Gmina Novo Mesto zaproponowała, by w latach
Buehl (Niemcy), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), 2018-2020 partnerzy z miast należących do sieci zapraszali grupy
Trnawa (Słowacja), Langenhagen (Niemcy),
gości/specjalistów na wydarzenia poświęcone turystyce dedykowanej
Bihac (Bośnia i Hercegowina).
dziedzictwu kulturowemu. Poza wydarzeniem turystycznym gospodarz miał za zadanie zorganizować ekspertyzę lokalnego dziedzictwa
kulturowego, wizyty w terenie i spotkania z lokalnymi pracownikami
listopad 2018 – czerwiec 2021
turystycznymi, przedstawicielami muzeów, ekspertami ds. dziedzictwa
kulturowego, turystyki, historii, archeologii i etnologii. Spotkanie kończące projekt miało się odbyć w Bihać w czerwcu 2020 roku, jednak
120 960 €
ze względu na pandemię działania zostały przedłużone do 2021 roku.

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Fundacji Autokreacja

YOUROPE: Joining

paths to build a better
perception of Europe
Działanie:
Lider:
Partnerzy:

Yourope to sieć 8 europejskich miast, skupiająca się
na młodzieży i jej roli w teraźniejszości i przyszłości Europy.
Celem tego projektu było przyczynienie się do walki
z retoryką eurosceptyczną, poprzez zachęcanie uczestników
do rozpoczęcia dialogu i opracowania proeuropejskiej
retoryki na szczeblu lokalnym.

Kluczowymi osobami byli młodzi obywatele z każdego docelowego
kraju, którzy współpracowali z ekspertami (profesorami akademickimi,
Municipality of Altea (Hiszpania)
blogerami, dziennikarzami itp.), aby poznać strategie komunikacji medialnej, strategie UE oraz sposoby swobodnego wyrażania swojej opiFundacja Autokreacja (Polska), Finnova (Belgia),
nii i punktu widzenia. Uczestnicy nauczyli się, jak osiągnąć duży wpływ
The Municipality of Agia (Grecja), The Municipality of na szczeblu lokalnym i regionalnym, stając się europejskimi ambasaAthienou (Cypr), Društvo za podporo civilne družbe dorami w ich rodzinnych miastach.
Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

/ Civil Resource Centre (Słowenia), Bulgarian Youth
Association (Bułgaria), the Municipality of Noto
(Włochy)
Termin
realizacji:

lipiec 2018 – październik 2020

Kwota
dofinansowania:

148 680 €
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Sieci miast

Archiwum projektu

European Academy
Network – Encouraging
Democratic Participation
at EU Level
Działanie:
Lider:
Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:
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Głównym celem projektu jest dostarczenie lokalnym
i regionalnym politykom, stowarzyszeniom i obywatelom
narzędzi, które będą wspierać ich świadome obywatelskie
i polityczne uczestnictwo na poziomie Unii Europejskiej.

European Academy Network łączy miasta i organizacje z całej Europy w serii międzynarodowych wydarzeń, podczas których doświadczają różnorodnych form edukacyjnych i podnoszących świadomość
polityczną i obywatelską. Większość modułów ma charakter gier syKomponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast
mulacyjnych (symulacja obrad Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Rady UE). Pozwalają
Veliko Tarnovo Municipality (Bułgaria)
one lepiej zrozumieć procedury i standardy, które składają się na Unię
Europejską i aktywne obywatelstwo europejskie. Działania w ramach
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
projektu – głównie międzynarodowe spotkania partnerskie – odbywa(Polska), Bulgarian Centre for Lifelong Learning
ją się w okresie od marca 2020 do marca 2022 roku, angażując part(Bułgaria), ECIT Foundation (Belgia), Institute
nerów z 13 krajów: Bułgarii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Malty,
of the Regions of Europe (Austria), Agencija
Słowenii, Węgier, Chorwacji, Austrii, Czarnogóry, Polski i Łotwy.
za ruralni razvoj Zadarske županije (Chorwacja),
Sieć gromadzi również dobre praktyki na temat tego, w jaki spoSzodliget Municipality (Węgry), La Palma del
sób samorządy, aktywiści i obywatele mogą „zbliżyć się do Europy”
Condado Municipality (Hiszpania), Občina Benedikt i uczestniczyć w jej tworzeniu. Podniesie to kompetencje uczestników
(Słowenia), Soveria Mannelli (Włochy), Social
w zakresie demokracji w gminach i krajach partnerskich oraz w UE jako
Innovation Centre (Łotwa), Luqa City Council
całości. Projekt stworzy możliwości wzajemnego zrozumienia, mię(Malta), Municipality of Torres Novas (Portugalia),
dzykulturowej solidarności edukacyjnej, zaangażowania społeczneMunicipality of Kolasin (Czarnogóra)
go i wolontariatu na poziomie Unii. Z zamiarem szerokiego wsparcia
europejskiej edukacji obywatelskiej i zaangażowania w kształtowanie
agendy UE, opublikowany zostanie „Policy Toolkit”.
marzec 2020 – marzec 2022

148 680 €

Sieci miast

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Gminy Aleksandrów Łódzki

European Towns
Fostering Culture
Dialogue and Combating
Discrimination of
Migrants and Minorities
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Gmina Carnicava (Łotwa)

Partnerzy:

Gmina Aleksandrów Łódzki (Polska), Iniesta
Municipality (Hiszpania), Albanian Association
of Municipalities (Albania), International Labour
Association (Holandia), Macedonian Network
of Local Action Groups, Mogila Municipality
(Macedonia Północna), Timișoara (Rumunia), Novi
Sad 2021 (Serbia), Rijeka Municipality (Chorwacja),
Municipality of Polpenazze del Garda (Włochy),
Rhodopes Center for Community Development
(Bułgaria), Downpatrick Twinning Partnership
(Wielka Brytania), Kaunas Regional Development
Agency (Litwa), ARSIS – Association for the Social
Support of Youth (Grecja)

Termin
realizacji:

wrzesień 2019 – grudzień 2021

Kwota
dofinansowania:

148 680 €

Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat
bogactwa środowiska kulturowego UE i promowanie
kluczowych wartości europejskich, takich jak pluralizm
i tolerancja, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju
dynamicznej i wieloaspektowej tożsamości europejskiej.
Kluczowym priorytetem projektu jest wspieranie dialogu
międzykulturowego, zapobieganie dyskryminacji i zwalczanie
stygmatyzacji migrantów i grup mniejszościowych.
Działania będą odbywają się w okresie od września 2019 r.
do grudnia 2021 r., z udziałem 15 partnerów z 14 krajów – 11 członków
UE: Łotwa, Polska, Chorwacja, Grecja, Litwa, Włochy, Hiszpania, Holandia, Rumunia, Wielka Brytania i Bułgaria oraz 3 krajów sąsiedzkich
– Serbia, Macedonia Północna i Albania. W partnerstwie uczestniczy 5
przyszłych i obecnych Europejskich Stolic Kultury: Rijeka (2020), Kowno
(2022), Timisoara (2021), Nowy Sad (2021) i Płowdiw (2019).
Oczekiwane rezultaty obejmują promocję aktywnej partycypacji
obywatelskiej na skalę ponadnarodową; wsparcie wysiłków lokalnych
i europejskich decydentów oraz obywateli we wspólnym stawianiu
czoła wyzwaniom dialogu międzykulturowego oraz stygmatyzacji
mniejszości i migrantów; wsparcie działań władz lokalnych i organizacji
pozarządowych, które mają na celu wpływanie na interakcje społeczne, komunikację i wzajemne zrozumienie pomiędzy różnymi grupami kulturowymi oraz promowanie włączenia migrantów i mniejszości
w życie społeczne i kulturalne wszystkich europejskich miast.
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Sieci miast

Archiwum projektu

Supporting
democratic Union
and active citizenship
in digital era
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast

Lider:

Federación de Municipios de Madrid (Hiszpania)

Partnerzy:

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, Łódź oraz
Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego,
Toruń (Polska), Folkuniversitetet, Stiftelsen
kursverksamheten vid Uppsala Universitet
(Szwecja), Association for Developing Voluntary
Work (Słowenia), European Affairs Fund of the
Autonomous Province of Vojvodina (Serbia),
Comune di Penne (Włochy), Association
„Institute PERSPECTIVES” (Bułgaria), Dagda
Local Municipality (Łotwa), Alba County Council
(Rumunia), Association EVO Kavadarci (Macedonia
Północna), Town Ludbreg (Chorwacja), Bruxelles
Europe ASBL (Belgia), -Association des Agences
de la Democratie Locale ALDA (Francja), Sdruzeni
SPLAV, z. s. (Czechy)

Termin
realizacji:

wrzesień 2019 – wrzesień 2021

Kwota
dofinansowania:

148 680 €
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Nowe technologie, a zwłaszcza media społecznościowe, umożliwiają
w swoim założeniu kontakt obywateli z decydentami politycznymi.
Związane są z nimi jednak również bardziej negatywne aspekty,
czego dowodem jest wzrost liczby fake newsów i dezinformacji. Siły
antydemokratyczne mogą łatwiej niż kiedykolwiek zniekształcać
przepływ informacji, a giganci technologiczni – czerpać korzyści
z danych zbieranych o użytkownikach portali. Wszystkie te zjawiska
mogą znacznie zachwiać podstawami demokracji i mieć negatywny
wpływ na przyszłość Europy.

Projekt oferuje wspólną przestrzeń dla decydentów
politycznych i obywateli z 15 krajów służącą stymulowanie
demokratycznej i obywatelskiej partycypacji w Europie
w erze cyfrowej.
Działania w ramach projektu odbywają się w okresie od września
2019 r. do września 2021 r., angażując 15 partnerów z 14 krajów: Łotwy, Polski, Chorwacji, Belgii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Czech, Serbii i Macedonii Północnej.
Zróżnicowana grupa 1400 obywateli przyczyni się do zaprojektowania i realizacji pięciu międzynarodowych wydarzeń wypełnionych
szkoleniami, warsztatami i debatami. Efektem tych wydarzeń będzie
publikacja na temat tego, jak instytucje publiczne w Europie (w tym
instytucje unijne) mogą funkcjonować w obliczu transformacji cyfrowej
oraz jak wspierać demokratyczne formy oddolnej mobilizacji obywatelskiej. Poprzez ułatwienie wymiany i uczenia się polityki wśród uczestników, projekt przyczyni się do zwiększenia ich odporności na dezinformację i propagandę.

Komponent 2.
DEMOKRATYCZNE ZAANGAŻOWANIE
I UCZESTNICTWO OBYWATELSKIE

Działanie 2.3

Projekty społeczeństwa
obywatelskiego

OPISY PROJEKTÓW

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Fot. R. Dadak, FAIE

Let’s get active!

Incentives for citizens
active participation
in the democratic life
of the European Union
(ACTIVEU)

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu
zaangażowania i uczestnictwa obywateli Unii Europejskiej
w jej demokratycznym funkcjonowaniu oraz pokazanie
roli, jaką mogą oni odgrywać w kształtowaniu polityki
europejskiej.
Projekt zakładał:
•
•
•

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Partnerzy:

Future Worlds Center (Cypr), Asociatia EuroDEMOS
(Rumunia), Cooperativa Sociale COOSS MARCHE
ONLUS scpa (Włochy)

Termin
realizacji:

styczeń – grudzień 2015

Kwota
dofinansowania:

70 250 €

76

•

stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat niskiego uczestnictwa
w demokratycznym funkcjonowaniu UE oraz sposobów na jego
stymulowanie,
zorganizowanie czterech Narodowych Forów Obywatelskich oraz
Międzynarodowego Forum Obywatelskiego,
kampanię informacyjną skierowaną do różnorodnych grup mieszkańców, w tym osób niezaangażowanych, zachęcającą do włączania się w kształtowanie polityk europejskich,
przyczynienie się do wzmocnienia demokracji w Unii Europejskich
poprzez wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań problemów
związanych z niskim poziomem uczestnictwa w demokratycznym
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Działania w ramach „Let’s get active!” odbywały się w czterech krajach partnerskich: w Polsce, na Cyprze, w Rumunii i we Włoszech. Projekt rozpoczęło spotkanie przygotowawcze w Bielsku-Białej
w styczniu 2015 roku. Następnie zaprojektowano i przeprowadzono
otwarte badania on-line w Polsce, Rumunii, Włoszech oraz na Cyprze.
Ich celem było stworzenie przestrzeni, w której obywatele i obywatelki
UE mogliby dzielić się opiniami, potrzebami i pomysłami na temat aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu UE. Okazję
do podsumowania badań stanowiły cztery Fora Obywatelskie organizowane na poziomie krajowym. Międzynarodowe Forum Obywatelskie
w październiku 2015 roku miało natomiast na celu wypracowanie rozwiązań dla zwiększenia uczestnictwa obywatelskiego w demokratycznym funkcjonowaniu UE. Rekomendacje zostały zawarte w finalnym
dokumencie prezentowanym instytucjom i organizacjom na poziomie
krajowym oraz europejskim.

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum projektu

Volunteering – Code
of Active Citizenship
(V-CODE)

Głównym celem projektu była promocja i wsparcie aktywności
obywatelskiej i wolontariatu. Projekt miał jednocześnie
wspierać i promować demokrację oraz partycypację
obywatelską na poziomie europejskim. Fundacja Aktywności
Obywatelskiej wzięła w projekcie udział w roli partnera.

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

We wszystkich krajach uczestniczących w projekcie równolegle odbywały się lokalne wydarzenia organizowane przez organizacje wspierające wolontariat w poszczególnych krajach.

Lider:

Municipal Training Center at Kaunas University of
Technology (Litwa)

Partnerzy:

Fundacja Aktywności Obywatelskiej (Polska),
Istituto Culturale Relazioni Euromediterranee ICRE
(Włochy), University of Latvia (Łotwa), Pathways:
Inspirational Development C.I.C.(Wielka Brytania),
Stichting VU-VUMC (Holandia)

Założeniem projektu było:
•
•
•
•

Termin
realizacji:

styczeń 2015 – kwiecień 2016

Kwota
dofinansowania:

140 000 €

zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczących partycypacji obywatelskiej, praw obywatelskich oraz procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej,
zachęcenie obywateli do wykorzystania swojego potencjału i wzięcia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i społeczeństwo,
wdrożenie inicjatyw wolontariackich poprzez praktyczne wykorzystanie umiejętności wolontariuszy,
wymiana doświadczenia w zakresie aktywności obywatelskiej
i wolontariatu pomiędzy partnerami międzynarodowymi.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:
•
•
•
•
•

W wyniku projektu powstał film promujący wolontariat europejski oraz rekomendacje dotyczące wspierania wolontariatu
w Unii Europejskiej.

•

wizyta przygotowawcza w Kownie (Litwa) 6 marca 2015,
debata międzynarodowa w Rydze (Łotwa) 16 kwietnia 2015,
warsztaty międzynarodowe w Bishop Castle (Wielka Brytania)
w dniach 10-11 czerwca 2015 oraz w Kownie (Litwa) w dniach
31 marca 2016,
targi zaangażowania obywatelskiego w każdym kraju partnerskim,
lokalne inicjatywy woluntarystyczne (w Polsce – od grudnia 2015
do marca 2016 – organizacja koncertu pieśni operowych dla dzieci
i młodzieży z terenów wiejskich pod Biłgorajem oraz warsztaty z aktywności obywatelskiej, komunikacji oraz rynku pracy dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina),
konferencja podsumowująca 1 kwietnia 2016.

77

OPISY PROJEKTÓW

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Archiwum Fundacji Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis

Deaf
have vote
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Fundacja Viribus Unitis (Polska)

Partnerzy:

Polski Związek Głuchych (Polska), Občianske
združenie Uško (Słowacja), SINOSZ (Węgry)

Termin
realizacji:

październik 2014 – marzec 2016

Kwota
dofinansowania:

117 250 €
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Projekt zakładał zgromadzenie przedstawicieli społeczności
osób głuchych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz
stworzenie im przestrzeni do współpracy. Ich opinie
na temat barier lokalnych, krajowych i środowiskowych były
zbierane podczas dyskusji panelowych i warsztatów, a także
poprzez ankiety, badania i sesje prowadzone w gronie osób
niedosłyszących i głuchych oraz osób z ich otoczenia (rodziny,
nauczycieli, tłumaczy i terapeutów słuchu).
Ważnym elementem projektu była analiza regulacji prawnych
na poziomie lokalnym i europejskim umożliwiających łatwiejszy udział
społeczności głuchych w życiu demokratycznym i społecznym oraz
wdrażanie narzędzi pomagających pokonać niektóre bariery, np.
e-tłumaczy, portali i aplikacji, a także zarejestrowanie SignWriting jako
ponadnarodowego języka głuchych. W ramach projektu przeszkolono
także grupę Liderów Wolontariatu Głuchych oraz promowani ideę wolontariatu jako najlepszego sposobu na zwiększenie aktywności środowiska głuchych w społeczeństwie.
Raport końcowy przygotowany w ramach projektu zawiera analizę
stanu świadomości i aktywności osób niedosłyszących oraz ich uczestnictwa w życiu demokratycznym na poziomie UE, a także zawiera zalecenia oraz propozycje działań i wspólnych przedsięwzięć mających
na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania głuchych w życiu demokratycznym – nie tylko we własnym kraju, lecz także na poziomie UE.

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Ruchu ATD Czwarty Świat

Nasze głosy –

Europejski Projekt
Partycypacyjny dla
integracyjnej Europy
Działanie:

Lider:
Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:

Projekt miał na celu promowanie aktywnego udziału
osób żyjących w wykluczeniu społecznym lub ubóstwie
w sprawach dotyczących socjalnych regulacji Unii
Europejskiej, podnoszenie świadomości na temat Praw
Człowieka mających zastosowanie w Unii Europejskiej,
wytworzenie wspólnej wiedzy o trudnościach socjalnych
krajów Unii Europejskiej i wypracowanie propozycji rozwiązań
pozwalających na budowanie bardziej integracyjnej Europy
dla każdego.

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

W Irlandii kilka grup odbyło serie spotkań, by omawiać problematykę związaną z systemem opieki zdrowotnej. W Hiszpanii zorganizoMovimiento ATD Cuarto Mundo Espana (Hiszpania) wano Uniwersytet Powszechny i Uniwersytet Obywatelski jako przestrzeń edukacji, rozważania i dialogu dla ludzi żyjących w skrajnym
ATD Czwarty Świat (wcześniej Stowarzyszenie
ubóstwie i tych, którzy stają u ich boku i wykorzystano język fotografii,
Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty by przyjrzeć się problematyce związanej z zatrudnieniem. W Polsce
Świat) – Polska ATD Fourth World Ireland Ltd
wykorzystano metodę krzyżowania wiedzy pozwalającą połączyć wie(Irlandia) Movimiento ATD Cuarto Mundo Espana,
dzę i doświadczenie trzech grup – osób doświadczających ubóstwa,
Andecha, Participacion y Trabajo Comunitario
pracowników pomocy społecznej i wolontariuszy oraz akademików – by
(Hiszpania)
omówić temat związany z funkcjonowaniem pomocy społecznej.
Każdy z krajów przygotował raport przedstawiający analizę sytuacji w analizowanym przez siebie obszarze oraz szereg rekomendacji,
styczeń 2016 – czerwiec 2017
propozycji na przyszłość dotyczących sposobów na poprawę istniejącej sytuacji i budowanie bardziej inkluzywnej Europy.
59 750 €
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OPISY PROJEKTÓW

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Archiwum Fundacji Sławek

E.U.R.O.P.E. – European
Union Rapprochement
for Offenders and Pupils
Education

Celem projektu E.U.R.O.P.E. było wzmocnienie europejskiej
identyfikacji więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych
przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich
zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne.
Osiągnięto to poprzez szkolenia, warsztaty kreatywne oraz
seminaria skierowane do organizacji trzeciego sektora oraz
administracji odpowiedzialnej za więziennictwo i kształcenie
młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością.
Collegium Civitas wraz z organizacjami partnerskimi zorganizowało:

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Collegium Civitas (Polska)

Partnerzy:

Fundacja Sławek (Polska), organizacje
pozarządowe: AMAKA (Grecja), Valto-sav
Alapitvany (Węgry)

•

Termin
realizacji:

październik 2015 – marzec 2017

Kwota
dofinansowania:

147 750 €

Kluczowym elementem projektu była praca z więźniarkami i więźniami oraz zagrożonymi wykluczeniem. Warsztaty prowadzone były
we wszystkich trzech krajach realizacji projektu, objęły 320 więźniarek
i więźniów oraz ponad 80 młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, włączającymi uczestników/uczestniczki i pozwalającymi im wykorzystać swoje umiejętności,
wiedzę oraz doświadczenie. Zajęcia dotyczyły trzech obszarów tematycznych: problemu wykluczenia i dyskryminacji, praw człowieka, wiedzy o Unii Europejskiej oraz kompetencji zawodowych na wspólnym
rynku pracy.
Projekt podsumowała konferencja „Kształtując przyszłość resocjalizacji”, która odbyła się w Warszawie, w dniach 13-14.03.2017.
Projekt wzmocnił kapitał społeczny Collegium Civitas poprzez działania na rzecz grup defaworyzowanych oraz dzięki nawiązaniu trwałych relacji z organizacjami społecznymi wspierającymi więźniów i młodzież zagrożoną wykluczeniem.
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•

szkolenia dla 120 osób ze służby więziennej i osób zainteresowanych pracą z więźniami w Atenach (4-7.06.2016), Budapeszcie
(25-28.06.2016) i Warszawie (4-7.07.2016).
warsztaty na temat przeciwdziałania dyskryminacji dla 80 wolontariuszy, aktywistów i pracowników organizacji pozarządowych
pracujących z więźniami (7-10.04.2016), Atenach (18-21.04.2016)
i Budapeszcie (7-10.05.2016).

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Stowarzyszenia „Nasz Łąg – nasza wieś”

Look at them from
different perspective
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś” (Polska)

Partnerzy:

Comune di Brolo (Włochy), Inspiration by motion
(Łotwa), Zdruzenie na Studenti po Prawo i Mladi
Pravnici Pavel Satev Kocani (Macedonia), Center
for cultural understanding (Francja), Kalamáris
Egyesűlet (Węgry)

Termin
realizacji:

sierpień 2016 – luty 2017

Kwota
dofinansowania:

20 250 €

Do realizacji projektu przystąpiło sześć organizacji z Włoch, Węgier,
Łotwy, Macedonii, Francji i Polski. Projekt miał na celu zebranie informacji na temat postrzegania kryzysu migracyjnego oraz porównanie
sytuacji uchodźców w poszczególnych krajach. Uczestnicy przeprowadzili ankiety oraz wywiady z mieszkańcami miast, w których działają
organizacje partnerskie.

Celem projektu było zbudowanie pamięci na temat wspólnej
historii i wartości Unii Europejskiej; promowanie pokoju
oraz dobrobytu obywateli poprzez stymulowanie refleksji,
debaty i rozwój sieci współpracy. Organizatorzy projektu
zachęcali także do demokratycznego i obywatelskiego
uczestnictwa w kształtowaniu Unii Europejskiej. Służyły temu
warsztaty na temat możliwości społecznego zaangażowania
i wolontariatu w Europie.
Rezultatem projektu było poznanie i zrozumienie sytuacji imigrantów oraz opinii mieszkańców krajów partnerskich na jej temat, a także zgromadzenie wiedzy na temat rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji
i praw człowieka.
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OPISY PROJEKTÓW

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Archiwum Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Re-connecting –
challenges and
opportunities for
better integration

Projekt „Re-connecting Europe” miał na celu stworzenie
przestrzeni do dyskusji i wspólnej pracy poprzez konfrontację
poglądów i doświadczeń w zakresie najbardziej aktualnych
problemów Europejczyków.

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Fundacja im. Roberta Schumana (Polska)

Partnerzy:

Associazone Interculturale Nur (Włochy),
Ustanova Studentski Kulturni Centar (Serbia),
Zahrada – Cenrum Nezavislej Kultury (Słowacja),
Europaische Akademie Berlin (Niemcy)

Uczestnicy zostali zaangażowani w proces uczenia się: od rozpoznania wspólnych problemów i wyzwań, poprzez krytyczne podejście
do nowych technologii komunikacyjnych; skuteczne działanie za pomocą takich instrumentów jak: otwarte debaty, kampanie informacyjne,
publiczne zgromadzenia, wydarzenia kulturalne.
Projekt opierał się na ponadnarodowej wymianie i współpracy
między organizacjami i obywatelami z Polski, Niemiec, Słowacji, Włoch
i Serbii, podejmując działania z użyciem interaktywnych metod i narzędzi z różnych dziedzin. Cały proces zaplanowany został na poziomie
lokalnym i międzynarodowym. Każdy partner miał za zadanie kierowanie częścią procesu uczenia się w ramach ponadnarodowych działań
poświęconych konkretnemu zagadnieniu, w którym jest bardziej doświadczony i aktywny:

Termin
realizacji:

październik 2017 – październik 2018

•
•

Kwota
dofinansowania:

92 750 €
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•
•
•

dialog międzykulturowy poprzez sztukę (Słowacja),
odpowiedzialna komunikacja europejska w dobie rewolucji cyfrowej (Niemcy),
solidarność i tworzenie sieci kontaktów (Polska),
włączenie i zwalczanie stygmatyzacji wobec „imigrantów” (Włochy),
działania joint venture na przyszłość (Serbia).

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum Fundacji Centrum Aktywności Twórczej

FromMEtoEU
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Studio Progetto Cooperativa Sociale (Włochy)

Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:

Projekt „FromMEtoEU” ma na celu zbliżenie Europejczyków
i migrantów, aby odkryli, że Europa to nie tylko miejsce
pobytu, ale szansa na zbudowanie społeczeństwa
integracyjnego.

W FromMEtoEU bierze udział 8 krajów partnerskich: Albania, Belgia, Chorwacja, Grecja, Macedonia Północna, Polska, Hiszpania i Włochy. Każdy kraj reprezentuje 7 uczestników: 4 przedstawicieli organiFundacja Centrum Aktywności Twórczej oraz
zacji pozarządowej oraz 3 przedstawicieli władz lokalnych. Fundacja
Urząd Miasta Leszno (Polska), Zdruzenie insitut
Centrum Aktywności Lokalnej wraz z przedstawicielami Urzędu Miaza razvojna zaednicata (Macedonia Północna),
sta Leszno uczestniczyła w zagranicznych mobilnościach w Chorwacji
Asociation Mundus Ajuntamrnt de Santa Coloma
i Hiszpanii.
de Gramenet (Hiszpania), Simmetecho Konofelis
Zagraniczne spotkania zawierały część warsztatowo-szkoleniową,
Epicheirisi Ipiresion Dimoy Neapolis-Sykeon
podczas której uczestnicy poznawali metodę storytellingu. Metoda ta
(Grecja), Udruga Agencija Lokalne Demokracije
może okazać się przydatna podczas zaplanowanych w ramach projekOpicina Brtonigla (Chorwacja), Association
tu wywiadów z migrantami z różnych stron świata. Ponadto, zespoły
des Agences de la democtarie Locale (Belgia),
ze wszystkich krajów opracowywały własną strategię przeprowadzeAssociation of Local Autonomy of Albania (Albania) nia wywiadów z migrantami z ich miejscowości oraz metody dotarcia
do tej grupy docelowej.
Po każdym szkoleniu międzynarodowym przeprowadzane były
listopad 2018 – kwiecień 2021
działania lokalne mające na celu integrację społeczności lokalnej z migrantami. Największym wydarzenie były Międzynarodowe Targi „Obywatele Świata” oraz powstał film pokazujący potrzeby migrantów
148 680 €
w Lesznie.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu,
utworzonej przez Studio Progetto Cooperativa Sociale z Włoch
(https://www.frommetoeu.eu/).
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Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Archiwum Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Strenghtening
the civil society
rights by information
access for European
youth SIA4Y
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział
w Gdańsku (Polska)

Partnerzy:

Socialas Inovacijas Centrs (Łotwa), WeCitizens
– WijBurgers – NousCitoyens (Belgia), Aktiivinen
Eurooppalainen Kansalainen Suomi Ry (Finlandia),
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Baltyk
(Polska), Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
(Estonia)

Termin
realizacji:

grudzień 2018 – 31 maj 2020

Kwota
dofinansowania:

146 410 €

Publikacja podsumowująca projekt SIA4Y „Youth for Healthy
Democracy in the European Union” oraz Kodeks Dobrych Praktyk
FOI dostępne są na stronie internetowej projektu.
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Głównym celem projektu było podniesienie poziomu
świadomości, wiedzy i umiejętności korzystania z prawa
dostępu do informacji publicznej i wolności informacji
wśród młodzieży. Projekt przyczynił się do podniesienia
poziomu aktywności obywateli w zakresie kontroli społecznej
w instytucjach państwowych i samorządach lokalnych.
Aplikacja projektowa to efekt współpracy partnerskiej nawiązanej
na seminarium „Making the Waves”, która odbyła się w 2017 r. w Rydze,
podczas którego partnerzy projektu spotkali się i omówili możliwy obszar
współpracy. Jest to również efekt dwóch projektów realizowanych w Polsce
przez PTE w zakresie edukacji obywatelskiej dla młodzieży i dyskusji między
partnerami projektu, którzy wszyscy są zaangażowani w podobne działania i szukali możliwości wymiany wiedzy i praktyki wymiany (efekt synergii).
Opierając się na doświadczeniach zakładamy, że jednym z problemów współczesnych demokracji jest brak lub niski poziom wykorzystania dostępnych informacji publicznych i odpowiednich narzędzi
do pozyskiwania ich. Istnieje niski poziom wiedzy obywateli na temat
ich praw do uzyskiwania danych związanych z funkcjami władz publicznych i instytucji publicznych, a ograniczona wiedza jest obserwowana
w informacjach związanych z wydatkowaniem środków publicznych
lub planowaniem inwestycji. Nasz projekt był skierowany do młodzieży,
która coraz częściej nie przejawia zainteresowania polityką na poziomie lokalnym, krajowym ani tym bardziej – unijnym.
Działania projektu skupiły się na 6 krajowych warsztatach dotyczących dostępu do informacji publicznej, aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, budżetowania partycypacyjnego oraz kwestii
poświęconych mediom dla młodych dziennikarzy. Wszystkie te wydarzenia obejmowały dyskusje przy okrągłym stole dla młodzieży, wymianę
poglądów na temat ich demokratycznego uczestnictwa, FOI i dostępu
do informacji publicznej. Następnie miały miejsce dwie międzynarodowe
konwencje, podczas których przedstawiliśmy kodeks dobrych praktyk
i sprawozdanie na temat priorytetowych potrzeb w zakresie przejrzystości na poziomie UE w oparciu o naszą europejską dyskusję.

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

OPISY PROJEKTÓW

Archiwum GLOBSEC

EP Elections and
beyond: Active
participation of EU
citizens at all levels
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

GLOBSEC (Słowacja)

Partnerzy:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej (Polska), Das Progressive
Zentrum (Niemcy), Slavyani Foundation (Bułgaria)

Termin
realizacji:

wrzesień 2018 – styczeń 2020

Kwota
dofinansowania:

143 890 €

Głównym celem Projektu było zachęcanie do trwałego
i aktywnego zaangażowania obywateli, zwłaszcza młodych
ludzi, w proces decyzyjny Unii Europejskiej. Termin realizacji
projektu zbiegł się z wyborami do Parlamentu Europejskiego,
które odbyły się w Europie w maju 2019 roku i miały
na celu pobudzenie aktywności młodych ludzi do większego
zaangażowania w struktury UE, a także wzięcia udziału
w formie głosowania przez młodych obywateli w wyborach
do Parlamentu Europejskiego.
Celem organizatorów było również wzmocnienie demokratycznej
legitymacji UE, oferując cenne zalecenia decydentom UE. Projekt był
adresowany do obywateli krajów unijnych, głównie do młodych i dynamicznych osób i miał wymiar wielokierunkowy. Zostało zastosowane
podejście oddolne, angażujące bezpośrednio młodych ludzi i dające im
możliwość wpływania na politykę w Unii poprzez:
•
•
•
•

prowadzenie w czterech krajach grup fokusowych, opracowywanie
zaleceń i praktycznych rozwiązań z udziałem młodych liderów,
tworzenie w czterech krajach filmów typu „wyjdź i głosuj” skierowanych do młodych osób,
organizowanie w czterech krajach debat publicznych z udziałem
polityków i przedstawicieli władz,
przedstawienie naszych zaleceń decydentom UE podczas konferencji i spotkania liderów projektu z politykami UE w Brukseli.

W EUact udział wzięli młodzi ludzie, eksperci, decydenci UE, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów, przede wszystkim, ale
nie tylko, z Bułgarii, Niemiec, Polski i Słowacji. W projekcie zaangażowanych było co najmniej 540 bezpośrednich oraz około 500 000 pośrednich uczestników. Rezultaty przeprowadzonych działań, zostały
załączone w końcowym Raporcie.
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Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Archiwum Funduszu Partnerstwa

Odzyskać naszą
wspólną przestrzeń –
Reclaim our civil space!

Projekt pt. „Odzyskać naszą wspólną przestrzeń” skupiał się
na przestrzeni obywatelskiej w środkowoeuropejskich państwach
członkowskich Unii Europejskiej i opierał się na dwóch filarach:
•
•

Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Ökotárs Alapítvány (Węgry)

Partnerzy:

Fundusz Partnerstwa (Polska), Nadacia Ekopolis
(Słowacja), Nadace Partnerstvi (Czechy),
Fondaciya EkoObshtnost (Bułgaria), Fundatia
Pentru Parteneriat (Rumunia), Fundatia
pentru Dezvoltarea Societatii Civile (Rumunia),
Environmental Partnership Association
(Europa Środkowa)

Termin
realizacji:

sierpień 2018 – styczeń 2020

Kwota
dofinansowania:

150 000 €
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poszerzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego poprzez
tworzenie map, szkolenie grup aktywistów i ruchów mobilizujących
(wcześniej nieuczestniczących w większych sieciach),
połączenie poziomu lokalnego z wymiarem europejskim poprzez
opracowanie wspólnego zarysu kompleksowej polityki społeczeństwa obywatelskiego w UE.

W ramach projektu odbyły się międzynarodowe spotkania,
konferencje, które miały na celu poznanie i podzielenie się
kondycją organizacji, w szczególności działających na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Uczestnicy zastanawiali się co można zrobić razem i jak zachęcić
lokalne społeczności do większego zaangażowania w aktywne działania. Wydarzenia odbyły się z udziałem przedstawicieli oraz organizacji
pozarządowych z Polski, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji, Bułgarii
i Rumunii. Rezultatem projektu było opracowanie dokumentu pt. „Zalecenia w sprawie kompleksowej europejskiej polityki i strategii na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego”, który został podpisany przez ponad
100 organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej i przedstawiony Komisji Europejskiej, a także przygotowanie Raportu pt. „Badania polskich
organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego
rozwoju” (autorka: Nina Gałuszka).

Projekty społeczeństwa obywatelskiego
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Archiwum projektu

Volunteers as
a force of solidarity
in times of crisis
Działanie:

Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Lider:

Stowarzyszenie „MI” – Split (Chorwacja)

Partnerzy:

Fundacja Rzecz Społeczna (Polska),
Europejskie Centrum Wolontariatu (Belgia),
Centrum Wolontariatu Milan (Włochy), Serbia
w Ruchu (Serbia), Chorwackie Centrum Rozwoju
Wolontariatu (Chorwacja)

Termin
realizacji:

marzec 2020 – sierpień 2021

Kwota
dofinansowania:

148.680 €

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i promocja roli
wolontariuszy i wolontariatu. Podczas zaplanowanych
w projekcie spotkań i konferencji omówione zostaną dobre
praktyki i przykłady działań wolontariackich w czasach
kryzysu. Projekt ten pozwala również na wzmocnienie
współpracy między organizacjami pracującymi nad rozwojem
wolontariatu i otwiera przestrzeń do dialogu na temat roli
wolontariuszy, zwłaszcza podczas kryzysu uchodźczego.
Do tej pory, w ramach projektu zostały przeprowadzone szerokie
badania ankietowe, których celem była analiza postaw i perspektyw
wolontariatu i samych wolontariuszy, a w szczególności wolontariatu
w sytuacjach kryzysowych – raport z badań w języku polskim dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Rzecz Społeczna. Wyniki badań zostały przedstawione również na zorganizowanej w październiku
konferencji, w której udział wzięli naukowcy, aktywiści i wolontariusze
z całego świata – m.in. Włoch, Chorwacji, Belgii, Bułgarii, Polski, Grecji,
Serbii, Finlandii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
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Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Archiwum projektu

From Euroscepticism
to Euro-Curiosity
(FESTEC)
Działanie:

Lider:
Partnerzy:

Termin
realizacji:
Kwota
dofinansowania:
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Komponent 2. Działanie 2.3
Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Projekt FESTEC jest odpowiedzią na obawy organizacji w Finlandii,
Polsce i na Litwie związane z rosnącym eurosceptycyzmem,
a w szczególności z dystansem wobec UE obecnym wśród
wykluczonych obywateli. Projekt ten traktuje subiektywne
doświadczenia i przekonania dotyczące tych osób – w Polsce będą
to osoby w kryzysie bezdomności. Wyłaniające się z nich poglądy są
podstawą dialogu i budowania wspólnego zrozumienia roli UE.

W praktyce projekt szkoli partnerów w zakresie metody ewaluacji
partycypacyjnej. Każda organizacja partnerska zbiera od swoich odValo-Valmennusyhdistys (Finlandia)
biorców historie, które stanowią odpowiedź na pytanie „Co UE oznacza
w twoim życiu?”.
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania
Wszystkie historie są przekazywane następnie do badacza, który
Problemu Bezdomności (Polska),Vammaisten lasten klasyfikuje je tematycznie i określa kluczowe wątki do wspólnej dyskusji,
ja nuorten tukisäätiö (Finlandia), VšĮ Žmogiškųjų
przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych możliwości dialogu w obszaišteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Litwa)
rze zidentyfikowanych problemów i lepszego ich zrozumienia.
Celem jest wspólne wypracowanie nowego rozumienia roli i znaczenia UE w codziennym życiu obywateli.
marzec 2020 – sierpień 2021

73 330 €

Komponent 2.
GRANT OPERACYJNY

GRANT OPERACYJNY

Archiwum Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Misją Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
jest motywowanie Europejczyków do aktywności
obywatelskiej oraz promowanie integracji
europejskiej i wartości, na jakich się ona opiera.
Mobilizujemy obywateli do angażowania się
w proces jednoczenia Europy, rozwijamy programy,
które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam
członkostwo w UE, współpracujemy z wieloma
środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać
i respektować wspólne wartości demokratyczne.
Realizujemy programy edukacyjne i aktywizujące.

Nasze działania koncentrują się wokół:

EUROPY
Promujemy ideę integracji europejskiej, opartej na założeniach
zaproponowanych przez Roberta Schumana. Organizujemy warsztaty, debaty i konferencje, symulacje, happeningi i spotkania na tematy
związane z integracją europejską. Rezultatem tych działań jest poszerzanie wiedzy obywateli państw Unii Europejskiej na tematy europejskie, włączanie ich do debaty na temat przyszłości Europy, bezpośrednie angażowanie w tematy europejskie. Fundacja stwarza okazje do
wzajemnego poznawania się osób z różnych części Europy, nawiązywania przez nich znajomości i współpracy.

OBYWATELI I DEMOKRACJI
Wspomagamy aktywność społeczną obywateli oraz promujemy
wartości demokratyczne. Zachęcamy do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, włączenia się w życie publiczne, w działalność
na rzecz środowiska lokalnego, w wolontariat. Fundacja nadaje tym
działaniom wymiar ogólnoeuropejski poprzez angażowanie osób nie
tylko z Polski, ale także innych państw europejskich.
Działania Fundacji angażują rocznie bezpośrednio ok. 20.000 osób
oraz odbywają się w ok. 20 państwach Europy.

90

SPIS OPISANYCH PROJEKTÓW

SPIS OPISANYCH PROJEKTÓW

Pamięć o przeszłości Europy
24

100 latdla pokojuw Europie

25

Kierunek przyszłość – 25 lat wolnościi Romowie

26

European History Atlas Under Construction

27

InBetween?

28

Rememberingthe Past – Building the Future

29

Inspired by the memory (Inspirowane pamięcią)

30

The Beit Project – le patrimoine urbain et la pluralité européenne

31

Every ButtonCounts

32

Informacja vs manipulacja – jak nie poddać się propagandzie?

33

Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi

34

The Emergence of New States in Eastern Europein 1918 – Lessons for the Entire Europe (TENSE)

35

Monuments of Remembrance 1918-2018

36

SHARE EU –Shaping of the European Citizenship in the Post-totalitarian Societies,
Reflections after 15 Years of EU ENLARGEMENT

37

The Other Europe (Inna Europa)

38

The Pastfor the Future

39

From Dusktill Dawn
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Partnerstwo miast
42

Integracja pokoleń podstawą współpracy partnerskiej

43

Europejska komunikacjapoprzez kulturę

44

Solidarność międzypokoleniowa

45

NGO’s International Festival in Bytom (Międzynarodowy Festiwal NGO w Bytomiu)

46

Jedność w różnorodności – międzynarodowa debata młodych o solidarności Europejczyków

47

Europejski Lublin – współpraca na rzecz kultury

48

STEP UP – Involving Citizens of Europe

49

Solidarniw Partnerstwie

50

United we stand, divided we fall

51

HOP! Hearts Open People – konferencja i warsztaty na temat wolontariatu miejskiego

52

European Union – jestem na tak

53

Starkung der Solidaritat in Kriesenzeiten

54

YPS! Youth Promoting Solidarity

55

Our Voice in Europe (Nasz głos w Europie)

56

Przyjazna Europa

57

Let us act in solidarity in the European Union – cooperation in solving social problems of
our municipalities
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Sieci miast
59

Unia Europejska jako projekt pokoju – oczywistość albo wyzwanie?

60

Industrial Communities Network (ICED): Civil Society For Reindustrialization Of Europe

61

CitiPart. Partnerstwo miast w obronie europejskich wartości: solidarności, tolerancji i pokoju

62

DICSE:Digital Citiesfor a Smart Europe

63

EASY TOWNS – European Accessible Sustainable Young Towns

64

European Regions Developing European Citizenship

65

Dokąd zmierzasz, Europo?

66

Pamięć europejska, emigracja, imigracja, integracja: trudne pytanie jak żyć razem

67

2 WILL – 2 Workin Integrationof Local Life

68

Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla przyszłości Europy

69

Jewish Heritage Network (Moreshet)

70

Culture Twinning: Twinning tourism Promoting Cultural Heritage

71

YOUROPE: Joining paths to build a better perception of Europe

72

European Academy Network – Encouraging Democratic Participation at EU Level

73

European Towns Fostering Culture Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities

74

Supporting democratic Unionand active citizenship in digital era
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Projekty społeczeństwa obywatelskiego
76

Let’s get active! Incentives for citizens active participation in the democratic life
of the European Union (ACTIVEU)

77

Volunteering – Code of Active Citizenship (V-CODE)

78

Deafhave vote

79

Nasze głosy – Europejski Projekt Partycypacyjny dla integracyjnej Europy

80

E.U.R.O.P.E. – European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education

81

Look at them from different perspective

82

Re-connecting – challenges and opportunities for better integration

83

FromMEtoEU

84

Strenghteningthe civil society rights by information access for European youth SIA4Y

85

EP Elections and beyond: Active participation of EU citizens at all levels

86

Odzyskać naszą wspólną przestrzeń – Reclaim our civil space!

87

Volunteers asa force of solidarityin times of crisis

88

From Euroscepticism to Euro-Curiosity (FESTEC)

Grant operacyjny
90

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
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