Europa dla
obywateli
Projekt „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”
został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”
Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast
Udział: projekt umożliwił spotkanie 104 obywateli, z których 38 pochodziło z miasta Martfű (Hungary), 28 z miasta Tautii Magheraus
(Romania), 14 z miasta Mikulov (Czech Republic), 4 z miasta IIllingen (Germany), 20 z miasta Detva (Slovakia).
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Tuchowie (Polska) w dniach od 02.08.2019 r. do 05.08.2019 r.
Krótki opis:
Dzień 2.08.2019 r. – poświęcono na logistyczne i organizacyjne uporządkowanie pobytu w Tuchowie przedstawicieli miast partnerskich.
Powitano uczestników spotkania, odbyło się spotkanie organizacyjne z kierownikami grup z miast partnerskich oraz tłumaczami.
Uczestnikom spotkania przedstawiono program pobytu, zostali oni zapoznani ze szczegółami programowymi oraz zakwaterowani.
Przekazano im również informacje dot. tematów i form spotkania, w tym metodologii realizacyjnej projektu. W sali narad w Ratuszu
odbyło się seminarium pt. „Sięgamy do źródeł solidaryzmu europejskiego – wzmacniamy fundament przyszłości w kontekście
obywatelskiej refleksji o znaczeniu solidaryzmu pomiędzy narodami Europy”. Podczas seminarium wskazywano na wartości UE,
solidaryzm obywatelski i międzypaństwowy. Podkreślano wartości UE, wskazywano na ważność solidaryzmu europejskiego, w tym
kontekście odnoszono się do refleksji o odpowiedzialności Europejczyków za UE oraz jej budowanie w nowych okolicznościach
społecznych oraz zjawiskach eurosceptycyzmu i alienacji. W sali konferencyjnej hotelu przeprowadzona została debata obywatelska
pt. „Autorytety – ojcowie założyciele UE, ich wartości i idee, wzmacnianie obywatelskiej świadomości o ich znaczeniu dla przyszłości
UE”. Podczas debaty omawiane były wartości, na których budowana była UE, propagowano idee i program UE od chwili jej utworzenia.
Wskazano również na autorytety ideowe UE oraz konieczność wzmocnienia świadomości o solidaryzmie i tolerancji pomiędzy
mieszkańcami miast europejskich i państwami UE.
Dzień 3.08.2019 r. – poświęcono na zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. „Wzmacnianie integracji, tolerancji
i dialogu wśród obywateli, otwarcie na nowe inspiracje i inicjatywy w UE”. Konferencja miała miejsce w sali widowiskowej Domu
Kultury w Tuchowie. Podczas konferencji wskazano na potrzebę wzmocnienia świadomości o pracy i działaniach na rzecz dalszej
integracji i umacniania tolerancji. Odniesiono się do inspiracji twórczych i wdrażania nowych inicjatyw rozwojowych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych w Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i państwowym. Promowano UE.
W tym dniu zorganizowano również w Muzeum Miejskim w Tuchowie wystawę edukacyjno-promocyjną pt. „UE w małych miastachanalogowa historia, cyfrowa przyszłość” oraz na tuchowskim Rynku Międzynarodowy Festiwal Lokalnych Stowarzyszeń i Organizacji
pn. „Tradycje a kształty kultury przyszłości”. Poprzez wystawę i międzynarodowy festiwal non profit zaprezentowane zostały tradycje
kulturowe lokalnych społeczności w kontekście pokoleniowym, pokazano dorobek UE, zrealizowane projekty inwestycyjne, społeczne
i kulturowe w UE. Wskazano na oddolne działania w organizacjach non profit, przeprowadzono dialog międzykulturowy, podkreślano
jego ważność dla kształtowania partnerstwa. Przeprowadzono również kampanię informacyjno-edukacyjną o roli dialogu
międzykulturowego kształtującego tolerancję oraz propagowano potencjał i wielokulturowość UE.
Dzień 4.08.2019 r. – poświęcono na zorganizowanie na tuchowskim Rynku Międzynarodowego Festiwalu Produktów Regionalnych
pn. „Dziedzictwo międzykulturowości to potencjał prorozwojowy UE”. Podczas festiwalu zaprezentowane zostały produkty regionalne
promujące dziedzictwo kulturowe i turystyczne małych miast UE. Poprzez zorganizowany festiwal wskazano na znaczenie współdziałania
Europejczyków oraz budowanie spójności społecznej. Propagowano programy UE i podkreślano ich znaczenie dla dobrobytu
europejskiego. Wskazywano na wspólny dorobek i jego umiejętne wykorzystanie do kreowania przyszłości UE.
W tym dniu przeprowadzono również pokazy filmowe w sali wystaw Muzeum Miejskiego w Tuchowie oraz koncert muzyczny na Rynku
w Tuchowie. Pokazy filmowe pn. „Dorobek społeczny i kulturowy miast partnerskich oraz wizja kultury przyszłości” zorganizowano
z użyciem nowych technologii cyfrowych. Poprzez pokazy przedstawiony został wspólny dorobek społeczny i gospodarczy w miastach.
Odnoszono się do kapitału społecznego i jego potencjału. Wskazywano na wykorzystanie dorobku UE. Poprzez zorganizowany koncert
muzyczny pt. „Europejska etiuda wolności, równości i tolerancji” odnoszono się do wartości takich jak: wolność, równość i tolerancja
w kontekście międzykulturowości i pokoleniowości, eurosceptycyzmu i stygmatyzacji. Wskazywano również i podkreślano, że
dziedzictwo kulturowe i muzyka współczesna brzmią dźwiękami międzykulturowymi, werbalizują solidaryzm, zacierają granice i integrują
narody UE.
Dzień 5.08.2019 r. – poświęcono na zorganizowanie w sali Ratusza seminarium metodycznego „Pomyślna przyszłość mieszkańców miast,
państw i UE to ciągła, systematyczna i konsekwentna integracja obywateli”. Podczas seminarium wskazywano i podkreślano, że
przyszłość Unii Europejskiej jest zależna również od rozwoju małych miast i gmin europejskich, ich partnerstwa oraz integracji
obywatelskiej.
W tym dniu przeprowadzono również debatę pt. „Wspólnota europejska to wspólna sprawa – w dobrym partnerstwie siła UE”, która miała
miejsce w sali konferencyjnej w hotelu. Poprzez wspólną wymianę doświadczeń podczas debaty zaktywizowano obywateli miast
partnerskich do jeszcze lepszej współpracy, budowania więzi międzykulturowej i umacniania UE, bowiem aktywność i zaangażowanie
obywateli budują dobre relacje międzynarodowe na wielu płaszczyznach, a te umacniają wspólnotę UE. Na zakończenie podsumowano
działania zrealizowane podczas projektu. Uczestnicy jednogłośnie przyjęli stanowisko, iż poprzez integrację międzynarodową,
wzmocnienie solidaryzmu społecznego i kulturowego, wzmocnienie tolerancji i więzi międzynarodowej oraz spójności społecznej, dialog
międzynarodowy oparty na tolerancji kulturowej, wspólnym poszanowaniu i zrozumieniu, wypracowana zostanie formuła aktywnej
współpracy, a przez to wykorzystanie potencjału i siły UE w przyszłości.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2311647312483421&set=pcb.2311648665816619&type=3&theater

DESCRIPTION OF THE PROJECT RESULTS
Project "The potential and strength of the European Union is in the values of solidarity,
integration and dialogue" was implemented from 2nd to 5th August, 2019 in Tuchów. It was
attended by 164 people, including 104 people from 5 partner cities: Martfű (Hungary), Tautii
Magheraus (Romania), Mikulova (Czech Republic), IIllingen (Germany), Detvy (Slovakia)
and 60 people from Tuchów - the project leader. The event was attended by spectators and
observers from the commune of Tuchów and the Lesser Poland region in the number of over
3,500 people. Town residents, representatives of non-profit organizations, associations,
cultural institutions, youth and local government representatives took part in the project.
The project we have carried out allowed for a European dialogue in the spirit of integration,
solidarity and tolerance; we pointed to the values and ideological authorities of the EU, civic
and interstate solidarity. We emphasized the EU values and the importance of European
solidarity and the sense of responsibility of Europeans for the EU and its building in new
social circumstances, euroscepticism and alienation. Project participants and residents of
small towns promoted freedom, democracy, solidarity and integration between citizens and
countries. The project included the following events: 2 international debates, 1 conference, 2
methodological seminars, 1 international non-profit festival, 1 international festival of
regional products, 1 exhibition promoting the EU, 1 film show, 1 music concert. All of these
activities promoted solidarity, integration, tolerance and respecting rights in the EU. Also, a
reference was made to the value of the ideological and programmatic heritage of the EU in the
cultural context, strengthening the ties of citizens and nations, and using this potential in
creating the future of the EU. Cultural traditions of local communities in a generational
context were presented, EU achievements as well as investment, social and cultural projects
implemented in the EU were shown. Bottom-up activities in non-profit organizations were
indicated, intercultural dialogue was conducted, and its importance for forming partnership
was emphasized.
During the organized events, residents from small EU towns developed forms and methods to
strengthen civil and social ties in Europe. The debates, methodological seminars and the
conference concerned the ideological and program values of the EU. The role of international
integration, solidarity, understanding, equality and tolerance was emphasised, which is so
much needed in the modern world. Issues related to euroscepticism and stigmatization as well
as new social phenomena and crisis threats in the EU were discussed. Implementation of the
project has contributed to the international activation of citizens of small European towns and
the release of social development potential.
Thanks to the implementation of the project, citizens of twin towns have been stimulated to
even better cooperation, building relationships and intercultural relations on many levels,
international integration, strengthening social and cultural solidarity, strengthening
international tolerance and bonds as well as social cohesion, international dialogue based on
cultural tolerance, mutual respect and understanding. It will definitely contribute to
development of a formula for active cooperation, and thus using the potential and strength of
the EU in the future. The implementation of the project is undoubtedly an inspiration to act
and work for a stronger EU. It points to the beauty of interculturalism, the importance of
generational tradition and the power of freedom and democracy, the ideological authorities of
the EU and the need to strengthen awareness of solidarity and tolerance between residents of
European towns and EU countries.

