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Przez siedem lat t rwania programu Polska była jednym
z krajów najchęt niej wnioskujących o dofinansowanie
w obszarze promowania aktywnego obywatels twa.

Wstęp

5
Szanowni Państwo,
Program „Europa dla Obywateli” od 2007 r. umożliwia polskim organom samorządowym, instytucjom publicznym i kulturalnym oraz organizacjom pozarządowym i ośrodkom analitycznym realizację projektów stymulujących dialog obywatelski i wzajemne poznawanie się Europejczyków.
Przez siedem lat trwania programu Polska była jednym z krajów najchętniej wnioskujących o dofinansowanie w obszarze promowania aktywnego obywatelstwa. Polscy beneficjenci wysoko cenili możliwości realizacji międzynarodowych
projektów, jakie dawał program, jak również przyjazny sposób rozliczania przyznanych dotacji.
Z programu skorzystało na przestrzeni lat kilkaset polskich gmin, miast, organizacji pozarządowych i instytucji kulturalnych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kilkakrotnie zapraszało polskich beneficjentów do dzielenia
się refleksjami na temat działania programu, a wyniki konsultacji krajowych przekazywało Komisji Europejskiej.
Obecna edycja programu „Europa dla Obywateli” dobiega końca. To właściwy czas, aby przedstawić osiągnięcia programu i polskich beneficjentów.
Zapraszamy do inspirującej lektury i zachęcamy do angażowania się w dalsze działania wspierające uczestnictwo
obywateli w życiu społecznym.
Monika Smoleń
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dla wielu polskich ins tyt ucji i organizacji działania
Punkt u Kontaktowego „Europa dla Obywateli”

s tanowiły inspirację i motywację do skorzys tania
z dofinansowania oferowanego przez program.

Wstęp

Szanowni Państwo,
Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli”, działający w strukturach Instytutu Adama Mickiewicza, został powołany
do promocji programu oraz wspierania wnioskodawców i beneficjentów z Polski.
W ciągu siedmiu lat funkcjonowania programu zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń informacyjnych oraz wydaliśmy
kilkanaście publikacji i broszur, które m.in. prezentowały dotychczasowe osiągnięcia polskich beneficjentów programu „Europa dla Obywateli”. Dla wielu polskich instytucji i organizacji nasze działania stanowiły inspirację i motywację
do skorzystania z dofinansowania oferowanego przez program.
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie obecnej edycji programu „Europa dla Obywateli”. Publikujemy w niej wyniki badań pokazujących efekty, jakie przyniósł program na poziomie europejskim, jak również dane dotyczące polskich beneficjentów. Prezentujemy także rezultaty działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Punkt
Kontaktowy „Europa dla Obywateli”.
W publikacji opisane zostały wybrane projekty zrealizowane w różnych obszarach tematycznych przez samorządy,
instytucje publiczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. To kolejny wyraz uznania dla działań polskich odbiorców programu, wyróżniających się na poziomie europejskim wysoką jakością projektów, kreatywnością i zaangażowaniem we współpracy z międzynarodowymi partnerami.
Przy tej okazji pragniemy także podziękować wszystkim partnerom, organizacjom i instytucjom, które wspierały działalność Punktu Kontaktowego „Europa dla Obywateli”. Życzymy Państwu dalszych owocnych działań przyczyniających
się do zwiększania aktywności obywatelskiej Europejczyków.
Pracownicy Punktu Kontaktowego „Europa dla Obywateli”
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Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013

Prezentacja programu „Europa dla Obywateli”
Program „Europa dla Obywateli” został uruchomiony na lata 2007-2013 decyzją Rady Unii Europejskiej
w celu angażowania obywateli w realizację wspólnych, międzynarodowych projektów. Unia Europejska
przeznaczyła 215 mln euro na wspieranie inicjatyw obywatelskich, które tworzyły przestrzeń do spotkań,
dyskusji i wzajemnego poznania się Europejczyków.
W programie uczestniczyły kraje członkowskie UE oraz Macedonia, Albania i Bośnia i Hercegowina. Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytuty analityczne mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach
czterech działań:

Działanie 1: Aktywni obywatele
dla Europy

8

Poddziałanie 1. Partnerstwo
miast
1.1. Spotkania mieszkańców
miast partnerskich
1.2. Tworzenie tematycznych
sieci miast partnerskich
Poddziałanie 2. Projekty
obywatelskie i środki wsparcia
2.1. Projekty obywatelskie
2.2. Środki wsparcia

Działanie 2: Aktywne
społeczeństwo obywatelskie
w Europie

Działanie 3: Razem dla Europy

Działanie 4: Aktywna pamięć
europejska

Poddziałanie 1. Strukturalne
wsparcie dla organizacji
badających europejską politykę
publiczną
Poddziałanie 2. Strukturalne
wsparcie dla organizacji
społeczeństwa obywatelskiego
Poddziałanie 3. Wsparcie dla
projektów inicjowanych przez
organizacje społeczeństwa
obywatelskiego

„Europa dla
Obywateli”

Każde z działań miało odmienną specyfikę, a w związku z tym dofinansowane w programie „Europa dla Obywateli” projekty były bardzo różnorodne. Przyjmowały formę: spotkań, debat, konferencji, wydarzeń kulturalnych, gier miejskich, inscenizacji, badań, reportaży, filmów, multimedialnych zbiorów. W projektach wykorzystywane były nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
i atrakcyjne narzędzia, które przyciągały uwagę wielu Europejczyków.
Wszystkie realizowane przedsięwzięcia służyły nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu dialogu pomiędzy obywatelami różnych
krajów. Projekty obywatelskie doprowadziły do pogłębienia wiedzy ich uczestników na temat procesu integracji europejskiej oraz
kultury i historii różnych krajów, jak również rozwinęły postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodowości.

Składaniu wniosków w programie „Europa dla Obywateli” sprzyjała przyjazna formuła konstruowania
budżetów ryczałtowych oraz łatwość rozliczania dotacji.

Prezentacja programu „Europa dla Obywateli”

Beneficjenci programu
Organy władz lokalnych i regionalnych

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy

Organy samorządowe składały wnioski o dofinansowanie na projekty spotkań mieszkańców miast i tematyczne sieci miast partnerskich. Działania służyły budowaniu i rozwijaniu długotrwałej i wielowymiarowej współpracy między miastami partnerskimi w Europie.
Projekty bezpośrednio angażowały do działania nie tylko urzędników, ale przede wszystkim członków społeczności lokalnej, którzy
podczas spotkań z obywatelami innych krajów europejskich wymieniali się doświadczeniami w różnych obszarach tematycznych
oraz formułowali zalecenia na przyszłość.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ośrodki analityczne miały możliwość uzyskania wsparcia strukturalnego w formie
rocznej dotacji, która częściowo pokrywała koszty prowadzenia ich działalności i zapewniała stabilność finansową. W ramach działania 2. współfinansowane były także międzynarodowe projekty wydarzeń oraz produkcji i realizacji, które umożliwiały współpracę
i wymianę dobrych praktyk między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Europie.

Organizacje i instytucje kultury

Działanie 4: Aktywna pamięć europejska

Stowarzyszenia, organizacje, organy władz lokalnych i instytucje kultury, które prowadziły przedsięwzięcia związane z podtrzymywaniem pamięci o historii Europy, mogły otrzymać dofinansowanie na realizację wydarzeń lub produkcję np. publikacji lub materiałów audiowizualnych. Działania w tym obszarze miały przyczynić się do upamiętnienia miejsc, świadków i wydarzeń czasów totalitaryzmu.

Credit © European Union, 2013

Od swojego pows tania w 2007 r. program „Europa dla Obywateli”

s tworzył obywatelom europejskim niezliczone możliwości zaangażowania
się w setki projektów. Do tej pory w projektach finansowanych
w ramach tego programu wzięło udział ponad 5,5 mln osób*.

Viviane Reding
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
Komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

*Źródło: Korzyści dla obywatela. 25 przykładów związanych z programem „Europa dla Obywateli”, Unia Europejska, 2012
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Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013

Rezultaty programu „Europa dla Obywateli”*
W programie „Europa dla Obywateli” polskie instytucje i organizacje złożyły łącznie (we wszystkich
działaniach programu w latach 2007-2013) prawie 1000 wniosków o dofinansowanie. Do realizacji
zaakceptowanych zostało 418 projektów. Oznacza to, że prawie co drugi polski wniosek otrzymał
dofinansowanie.
Największą popularnością wśród grantobiorców cieszyło się działanie 1.1. – Spotkania mieszkańców miast partnerskich. O dofinansowanie w ramach tego obszaru zgłosiło się ponad 700 wnioskodawców, a ponad 340 projektów zostało zaakceptowanych.
Od początku funkcjonowania programu „Europa dla Obywateli” Polska była jednym z liderów pod względem liczby składanych
wniosków – najwięcej wniosków składały organizacje i instytucje z Francji, Włoch, Niemiec, Węgier i Polski.

10

Eksperci analizujący efekty programu „Europa
dla Obywateli” oszacowali, że w każdy projekt
współfinansowany ze środków programu
angażowało się średnio**

200 uczestników bezpośrednio zaangażowanych,
3000 osób dowiedziało się o projekcie

200 uczestników bezpośrednio zaangażowanych,
2500 osób dowiedziało się o projekcie

545 uczestników bezpośrednio zaangażowanych,
5450 osób dowiedziało się o projekcie

W przypadku polskich beneficjentów oznaczałoby to, że***:

Działanie

372
74 400

projekty zaakceptowane do realizacji,
uczestników bezpośrednio zaangażowanych

25 projektów zaakceptowanych do realizacji,
5000 uczestników bezpośrednio zaangażowanych

20 projektów zaakceptowanych do realizacji,

10 900 uczestników bezpośrednio zaangażowanych

Źródło danych:
*	Obliczenia własne na podstawie statystyk opublikowanych na stronie Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA),
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/statistics_en.php
** Raport: Analiza efektów programu „Europa dla Obywateli”, Komisja Europejska, maj 2012
*** Szacunki własne na podstawie Raportu**

Prezentacja programu „Europa dla Obywateli”

Dla zobrazowania aktywności polskich beneficjentów w programie „Europa dla Obywateli” wybrane zostały rezultaty wszystkich naborów przeprowadzonych w 2009 r. (trzeci rok funkcjonowania programu, w którym z Polski napłynęło najwięcej
wniosków)*.
Zaakceptowane do realizacji wnioski w 2009 r.
pochodziły z następujących krajów:

inne kraje

Polska 9,13%

29,67%
Węgry

Włochy

Francja

18,01%
Niemcy

13,12%
13,53%

16,54%

Stosunek liczby zaakceptowanych wniosków do liczby złożonych aplikacji wśród krajów, z których pochodzi największa liczba
dofinansowanych projektów:

Kraj

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków zaakceptowanych
do realizacji

Stosunek liczby zaakceptowanych
do liczby złożonych wniosków

Polska

217

112

51,61%

Węgry

336

161

47,92%

Włochy

369

166

44,99%

Niemcy

509

203

39,88%

Francja

561

221

39,39%

Polska jest piątym krajem pod względem liczby złożonych i zatwierdzonych do realizacji wniosków, natomiast zdecydowanie
wyróżnia się pod względem jakości składanych aplikacji – co drugi polski wniosek uzyskał akceptację.

Źródło danych:
*	Obliczenia własne na podstawie statystyk za 2009 r. opublikowanych na stronie Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA), http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/statistics_en.php
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Program „Europa dla Obywateli”
na przestrzeni lat

Pierwsze nabory w programie
„Europa dla Obywateli”

Konferencja Punkt dla Polski
inaugurująca działalność
Punktu Kontaktowego „Europa
dla Obywateli” (26 września
2008 r., Warszawa)

Rekord polskich
wnioskodawców
– o finansowanie
w programie ubiegało się
217 polskich projektów,
z czego 112 zostało
zaakceptowanych
do realizacji

Punkt Kontaktowy
„Europa dla Obywateli”
organizuje 10 szkoleń
i spotkań informacyjnych
w 8 polskich miastach

Polski projekt zrealizowany
przez Urząd Miasta
w Wągrowcu zostaje
odznaczony Złotą
Gwiazdą – europejskim
wyróżnieniem przyznawanym
beneficjentom programu

Obchody Europejskiego Roku
Dialogu Międzykulturowego

Konferencja Go East!
stymulująca współpracę
pomiędzy państwami Unii
Europejskiej a państwami
Partnerstwa Wschodniego
(11-12 grudnia 2009 r.,
Warszawa)

Europejskie Forum
Obywatelskie
współorganizowane
przez Komisję Europejską
(7-9 maja 2010 r.,
Malaga – Hiszpania)

Prezentacja programu „Europa dla Obywateli”

Obchody Europejskiego Roku
Wolontariatu Propagującego
Aktywność Obywatelską

Bośnia i Hercegowina przystępują
do programu „Europa dla Obywateli”

Obchody Europejskiego Roku
Obywateli

W drugiej połowie roku Polska
przewodniczy pracom Rady Unii
Europejskiej, Punkt Kontaktowy
„Europa dla Obywateli”
współorganizuje konferencję
Wschodni wymiar mobilności
w ramach polskiej prezydencji

Punkt Kontaktowy „Europa dla
Obywateli” produkuje film promujący
program

Punkt Kontaktowy „Europa
dla Obywateli” prowadzi akcję
Donieś na sąsiada – plebiscyt
na najbardziej zaangażowaną
obywatelsko organizację
w Polsce

Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013

Priorytety programu „Europa dla Obywateli”
Program „Europa dla Obywateli” priorytetowo traktował projekty poruszające tematy o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju aktywnego obywatelstwa europejskiego. Sformułowanych zostało pięć
głównych obszarów priorytetowych, które każdego roku doprecyzowywano o tzw. priorytety roczne.
To rozwiązanie miało umożliwić beneficjentom realizację projektów zgodnych z polityką Unii Europejskiej
i odpowiadających na realne wyzwania, które przynosi zmieniająca się na przestrzeni lat rzeczywistość.

Stałe priorytety programu „Europa dla Obywateli”:
Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe
Projekty realizowane w ramach tego priorytetu miały angażować obywateli do debaty i refleksji na temat Unii Europejskiej i jej wartości, takich jak: prawa człowieka, tolerancja, solidarność oraz zwalczanie rasizmu i ksenofobii. Szczególnie traktowane były działania
inicjujące dialog społeczny, który umacniał poczucie odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli.

Aktywne obywatelstwo europejskie: partycypacja obywatelska i demokracja w Europie
Koncepcja aktywnego obywatelstwa europejskiego jest centralną ideą programu „Europa dla Obywateli”. W ramach tego obszaru
tematycznego priorytetowo traktowane były projekty włączające obywateli w życie społeczne i polityczne Unii Europejskiej oraz
podnoszące świadomość na temat praw obywatelskich. Jako jedną z najważniejszych aktywności, która prowadzi do wzmocnienia
aktywnego obywatelstwa, uznano wolontariat.

Dialog międzykulturowy
W myśl programu „Europa dla Obywateli” dialog międzykulturowy jest niezbędnym narzędziem do budowania poczucia przynależności do wspólnoty, wzajemnego zrozumienia i solidarności. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu zwiększały świadomość bogactwa kulturowego i językowego w Europie, jak również prowadziły do budowania solidarności międzypokoleniowej.

Jakość życia ludzi w Europie: zatrudnienie, spójność społeczna i zrównoważony rozwój
W ramach tego priorytetu program „Europa dla Obywateli” wspierał działania, które stymulowały dialog między obywatelami i wymianę doświadczeń na tematy związane z ich codziennym życiem. Projekty w tym obszarze tematycznym miały podnosić świadomość
obywateli, w jaki sposób Unia Europejska może poprawić jakość ich życia w zmieniającym się otoczeniu.

Skutki polityki UE dla społeczeństw
Jednym z celów programu było przybliżanie Europy jej obywatelom. W ramach tego obszaru priorytetowego realizowane były projekty zachęcające Europejczyków do wymiany opinii na temat tego, jak agenda europejska powinna wyglądać w przyszłości. Uczestnicy tych projektów dowiadywali się o wynikach europejskiej polityki w interesujących ich dziedzinach oraz oceniali poszczególne
osiągnięcia.

Prezentacja programu „Europa dla Obywateli”

Roczne priorytety programu „Europa dla Obywateli”

obchody 50-lecia podpisania Traktatów
Rzymskich, które dały początek ścisłej
współpracy gospodarczej państw sygnatariuszy
•
stymulowanie dyskusji i refleksji na temat
przyszłości Unii Europejskiej, mając na uwadze
jej 50-letnie osiągnięcia
•
obchody Europejskiego Roku Równych
Szans dla Wszystkich

obchody 60. rocznicy przedstawienia
Deklaracji Schumana, która dała
początek integracji europejskiej
•
inicjowanie dialogu między
obywatelami na temat kryzysu
gospodarczego i sposobów radzenia
sobie z jego skutkami
•
obchody Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym

przybliżanie obywatelom treści postanowień
Traktatu Lizbońskiego i inicjowanie debaty na
ten temat
•
wspieranie projektów dotyczących zwiększania
udziału kobiet w życiu politycznym
•
propagowanie aktywnego obywatelstwa
i integracji społecznej przez sport
•
obchody Europejskiego Roku Dialogu
Międzykulturowego

zachęcanie obywateli do aktywności
w życiu społecznym i politycznym UE
•
przybliżanie postanowień i inicjowanie
dyskusji społecznych na temat nowej
strategii Europa 2020
•
obchody Europejskiego
Roku Wolontariatu
Propagującego
Aktywność
Obywatelską

obchody 20. rocznicy
upadku muru berlińskiego
•
wspieranie projektów
informujących o wyborach
do Parlamentu Europejskiego
i zachęcających do wzięcia
w nich udziału
•
zachęcanie organów
lokalnych do rozszerzania
sieci tematycznych na temat
rozwoju regionalnego
•
obchody Europejskiego
Roku Kreatywności
i Innowacji

stymulowanie dyskusji na temat
europejskiej strategii budowania
zrównoważonej gospodarki opartej
na wiedzy
•
gromadzenie opinii obywateli na temat barier
w życiu społecznym i gospodarczym, które
uniemożliwiają im pełne uczestnictwo
w procesie integracji europejskiej
•
obchody Europejskiego Roku Aktywności
Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej

wzmacnianie obywatelskiej świadomości, refleksji
oraz debaty nad znaczeniem i konsekwencjami
polityki UE w codziennym życiu obywateli
•
wspieranie dialogu obywateli na temat wyzwań
związanych z kryzysem ekonomicznym w Europie
oraz zbliżających się wyborów do Parlamentu
Europejskiego w 2014 r.
•
obchody Europejskiego Roku Obywateli
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My nie tworzymy koalicji pańs tw.
My jednoczymy ludzi.
Jean Monnet

Przyszłość Unii Europejskiej
i jej wartości podstawowe

Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013
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Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe

19

Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013
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Obywatele dla zjednoczonej Europy
Działanie w programie: 1. 2.1 – Projekty obywatelskie
Okres realizacji projektu: grudzień 2010 – grudzień 2011
Koordynator projektu: Agencja ds. Imigracji i Współpracy Regionu Madryt, Hiszpania (Agencia Regional para la Inmigración

y la Cooperación de la Comunidad de Madrid)
Partnerzy: Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Polska), organizacje z Bułgarii, Szwecji i Włoch
Dane kontaktowe: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Aleje Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa, tel.: +48 22 621 21 61,
e-mail: poczta@schuman.org.pl, www: www.schuman.pl
Adres strony internetowej: http://schuman.pl/citizens-for-united-europe-informacje
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 105 000 euro

Projekt Obywatele dla zjednoczonej Europy pokazywał, jak istotne jest angażowanie obywateli
w proces budowania wspólnej Europy – opartej na demokracji i prawach człowieka, otwartej
na świat oraz różnorodność kulturową.

Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe

Projekt rozpoczął się konferencją we Włoszech, podczas której uczestnicy zobowiązali się do promowania dialogu między obywatelami a urzędnikami europejskimi. Jednym z wniosków z dyskusji była potrzeba zacieśniania współpracy
pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz propagowania obywatelstwa europejskiego.
Uczestnicy projektu z pięciu europejskich krajów: Polski, Hiszpanii, Bułgarii, Szwecji i Włoch mieli także okazję do wyrażenia swoich poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej poprzez udział w konkursie na esej publicystyczny
dający odpowiedź na pytania: jak Europa będzie wyglądać za 20 lat? Jak skrócić dystans między obywatelami a instytucjami europejskimi? Jak zwiększać poczucie tożsamości europejskiej wśród obywateli?
Polska edycja konkursu prowadzona była przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, a zwycięskie prace zostały
opublikowane w Polskim Kalendarzu Europejskim. Pięciu laureatów z Polski oraz autorzy najlepszych prac z Bułgarii,
Hiszpanii, Szwecji i Włoch wzięli udział w dwudniowej wizycie studyjnej w Brukseli, podczas której spotkali się z posłankami i posłem do Parlamentu Europejskiego: Różą Thun, Patrizią Toii oraz Fisasem Ayxelà’em. Razem z pracownikami
Komisji Europejskiej uczestniczyli też w dyskusji dotyczącej społeczeństwa europejskiego.
Konferencja zamykająca projekt odbyła się 26 października 2011 r. w Madrycie. W wydarzeniu wziął udział polski przedstawiciel Piotr Maciej Kaczyński, który wygłosił prezentację na temat skutków wprowadzenia w życie Traktatu Lizbońskiego w czasie kryzysu gospodarczego.

Fragment jednego z nagrodzonych w Polsce esejów:

Prawda o obywatelach Europy jest taka, że nie chcą żadnych komplikacji. Chcą prostoty, której mogą zaufać, która ułatwia im życie i oszczędza czas. Chcą, z jednej strony, aby ktoś interesował się ich potrzebami i wymaganiami, ale – z drugiej – niechętnie poddają sie unijnym regulacjom. (…) Architekci Unii muszą umieć słuchać. Pracują
z ludźmi i dla ludzi. Powinni wychwytywać nawet najsłabsze głosy i odpowiednio interpretować to, co słyszą.
Tadeusz Szulc
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Upowszechnianie idei zjednoczonej Europy
Działanie w programie: 1. 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Okres realizacji projektu: 28 czerwca – 4 lipca 2011
Koordynator projektu: Gmina Słopnice
Partnerzy: gminy partnerskie z Rumunii i Węgier
Dane kontaktowe: Urząd Gminy Słopnice, 34-615 Słopnice 911, tel. +48 18 332 62 00, e-mail: gmina@slopnice.pl,

www: www.slopnice.pl
Adres strony internetowej: http://www.slopnice.pl/pl/50529/0/PROJEKT_GMINY_SLOPNICE
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 4344,66 euro

Projekt Upowszechnianie idei zjednoczonej Europy zgromadził przedstawicieli partnerskich gmin
w celu wymiany doświadczeń na temat działań związanych z rozwojem kultury oraz zwalczaniem
ubóstwa i wsparciem mniej uprzywilejowanych grup społecznych. Przedsięwzięcie miało doprowadzić
do zawiązania bliższej współpracy między bliźniaczymi miejscowościami, zdefiniowania problemów
lokalnych społeczności oraz stworzenia koncepcji wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju.

Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe

Istotnym elementem projektu było wzmacnianie poczucia jedności i wspólnej tożsamości europejskiej wśród uczestników spotkania. Prowadzone działania przyczyniły się do poznania się mieszkańców partnerskich gmin oraz nawiązania
kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami kulturalnymi lub gospodarczymi. Projekt stworzył fundamenty dla przyszłej, długotrwałej współpracy między lokalnymi organizacjami kulturalno-oświatowymi.
W spotkaniu uczestniczyli lokalni samorządowcy i przedsiębiorcy oraz przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych z partnerskich gmin. Poza praktycznymi działaniami, mającymi na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie
sposobów aktywizacji społeczności lokalnej, korzystania z funduszy europejskich czy zwiększania szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, uczestnicy projektu dyskutowali także na temat metod zwiększania społecznego poparcia dla procesu integracji i popularyzacji idei zjednoczonej Europy wśród mieszkańców bliźniaczych miejscowości.
Zagraniczni goście wzięli udział w szeregu spotkań i dyskusji oraz w warsztatach tematycznych. Rozmawiali również
z lokalną młodzieżą, odwiedzili ratusz i dom kultury oraz obserwowali pracę okolicznych fabryk. Podczas zajęć integracyjnych i wycieczek Węgrzy i Rumuni poznawali tradycję i kulturę regionu, delektowali się lokalną kuchnią i z uwagą
słuchali występów muzycznych słopnickich artystów. Integrację z mieszkańcami dopełnił udział gości w VI Festynie
Parafialnym. Te elementy projektu miały na celu rozwijanie współpracy wśród regionalnych środowisk twórczych oraz
zainicjowanie partnerskich działań między lokalnymi organizacjami kultury w bliźniaczych miejscowościach.
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Wzmacnianie poczucia tożsamości
europejskiej*
Dzięki uczestnictwu w projekcie współfinansowanym przez
program „Europa dla Obywateli”

Poczułem się

Europejczykiem
*77,5% odpowiedzi respondentów
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Jes tem bardziej świadoma
wspólnego dziedzictwa
kult urowego Europy
*89,1% odpowiedzi respondentów

Źródło danych:
*	
Raport: Analiza efektów programu „Europa dla Obywateli”, Komisja Europejska, maj 2012

Uczestnictwo w wydarzeniach
współfinansowanych przez
program „Europa dla obywateli”
najbardziej wzmocniło poczucie
identyfikacji z Europą

+50

wśród osób

Solidaryzujemy

powyżej 55. roku życia

się z innymi

Europejczykami
*88,2% odpowiedzi respondentów
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wśród obywateli państw członkowskich, które

przystąpiły do UE po 2004 r.

Nigdy nie wolno wątpić

w to, że mała grupa życzliwych,

zaangażowanych obywateli może
zmienić świat. W rzeczywis tości
tak zawsze się działo.

Margaret Mead

Aktywne obywatelstwo
europejskie: partycypacja
obywatelska i demokracja
w Europie

Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013
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Debrzno-Weinbach-Blatno: nasze prawa
i możliwości w Unii Europejskiej
Działanie w programie: 1. 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Okres realizacji projektu: 7-14 lipca 2013
Koordynator projektu: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Partnerzy: gminy partnerskie Blatno (Czechy) i Weinbach (Niemcy)
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno, tel. +48 59 833 57 50, e-mail: stowdeb@pro.onet.pl, www: www.stowdeb.pl
Adres strony internetowej: http://www.stowdeb.pl/europa.html
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 11 000 euro

Projekt Debrzno-Weinbach-Blatno: nasze prawa i możliwości w Unii Europejskiej stanowił spotkanie
pokoleniowe, które umożliwiło nawiązanie więzi przyjaźni pomiędzy przedstawicielami partnerskich miast.
Wzięło w nim udział ponad 180 osób: przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych stowarzyszeń,
młodzież, a nawet trio artystów grających na dudach.

Aktywne obywatelstwo europejskie: partycypacja obywatelska i demokracja w Europie

29
W przygotowanie i realizację projektu szczególnie zaangażowała się grupa młodych wolontariuszy z Biura Porad Obywatelskich w Debrznie. Zaangażowana młodzież przeprowadziła m.in. warsztaty na temat praw obywateli Unii Europejskiej oraz debatę dotyczącą zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Udział wolontariuszy w projekcie
stanowił przejaw aktywnego obywatelstwa europejskiego, do czego partnerskie gminy zachęcały członków swoich
społeczności lokalnych.
Podczas spotkania partnerzy zaprezentowali działania prowadzone przez swoje gminy, a przede wszystkim przedsięwzięcia zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
między samorządowcami. Podczas dyskusji zgodnie zauważono, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pozytywnie wpłynęło na rozwój Debrzna.
W projekcie wykorzystano aktywne formy pracy, tj.: warsztaty, debaty, prezentacje, gry integracyjne. Uczestnicy mieli
także okazję do nauki podstawowych zwrotów w językach: polskim, niemieckim i czeskim – wspólnie stworzyli trójjęzyczny Słowniczek aktywnego obywatela UE. Zastosowanie interaktywnych metod współpracy między uczestnikami
umożliwiło szybszą integrację, przełamanie barier językowych oraz kulturowych. Wspólna praca i aktywność pobudzały
do nawiązywania bliskich kontaktów, a prowadzone dyskusje wzmacniały poczucie odpowiedzialności mieszkańców
partnerskich miast za kształtowanie wspólnej przyszłości w UE.

Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013
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Aktywne obywatelstwo europejskie: partycypacja obywatelska i demokracja w Europie
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Klucz do tożsamości
Działanie w programie: 1. 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Okres realizacji projektu: 14-17 października 2012
Koordynator projektu: Urząd Miasta Radomska
Partnerzy: miasta partnerskie: Olaine (Łotwa), Voznesensk (Ukraina), Makó (Węgry)
Dane kontaktowe: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, e-mail: um@radomsko.pl
Adres strony internetowej: http://www.radomsko.pl
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 5000 euro

Projekt Klucz do tożsamości polegał na poszukiwaniu sposobu na kształtowanie w obywatelach poczucia
wspólnoty na poziomie lokalnym oraz europejskim. Mieszkańcy czterech partnerskich miast spotkali się, aby
przedyskutować, jakiego rodzaju metody wykorzystują w celu rozwijania aktywnych postaw obywatelskich
wśród członków swoich społeczności lokalnych. Projekt miał umożliwić wymianę doświadczeń oraz zgromadzenie pomysłów do wspólnych działań.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, co zapewniło pluralizm poglądów. Mieli oni okazję do
pracy w międzynarodowych grupach podczas warsztatów przeprowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Poszukiwali elementów łączących cztery narodowości oraz próbowali dowiedzieć się, jak najefektywniej budować poczucie

Aktywne obywatelstwo europejskie: partycypacja obywatelska i demokracja w Europie

tożsamości europejskiej w nich samych. Jednym z efektów warsztatów była koncepcja nowego projektu, który będzie
wspierał rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego w miastach partnerskich poprzez angażowanie do działania młodych liderów.
Podczas projektu zorganizowano marsz Nordic Walkathon na rzecz tożsamości europejskiej, w którym uczestniczyli
zagraniczni goście i mieszkańcy Radomska. Inicjatywa miała na celu zjednoczenie przedstawicieli kilku narodowości
wokół wspólnej idei. W marsz zaangażowało się wielu mieszkańców miasta – dzieci, młodzież oraz dorośli, budując
swoisty most ku dalszym działaniom. Pomysł wspólnych marszów z kijami tak przypadł do gustu jego uczestnikom,
że postanowiono uczynić z niego cykliczną imprezę miejską we wszystkich miastach partnerskich.
Radomszczańska młodzież przeprowadziła także europejski happening w centrum miasta. Młodzi tworzyli i wbijali
w ziemię znaki drogowe z hasłami, które kierują w drodze ku spójnej i „przejezdnej” tożsamości europejskiej. Jednym
z najbardziej inspirujących drogowskazów, jaki stworzono podczas projektu, była refleksja, że tożsamość europejska
nie jest sumą tożsamości narodowych – to wartość dodana pochodząca z integracji.

Wypowiedzi uczestników:

W przyszłości też chcemy tworzyć platformę porozumienia na różnych płaszczyznach: edukacyjnej czy
kulturalnej oraz dzielić się osiągnięciami i doświadczeniami w pracy, które zdobyliśmy u nas w kraju.
Program „Europa dla Obywateli” to szansa na rozmowę o wspólnych problemach i możliwościach.
Liga Villere Madzule (Olaine, Łotwa)

Klucz do tożsamości to jedyny w swoim rodzaju projekt, dzięki któremu każdy uczestnik miał niepowtarzalną okazję odnalezienia siebie – w każdym tego słowa znaczeniu. Pod warstwą różnic narodowościowych
uczestników, istnieje coś zasadniczego – coś, co tworzy esencję tego, kim jesteśmy. Dzięki projektowi
odkryliśmy jedność w różnorodności, skumulowaną w tożsamości, do której klucz posiada każdy z nas.
Artur Wiśniewski (Radomsko, Polska)

33

Obywatele w działaniu. Efekty programu „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2013

34

Europejska Akademia Obywatelska
Działanie w programie: 1. 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Okres realizacji projektu: 9-12 maja 2013
Koordynator projektu: Urząd Miejski w Mielcu
Partnerzy: miasta partnerskie Douchy-les-Mines i Saint-Martin-des-Champs (Francja), Löhne (Niemcy), Tiszaföldvár (Węgry)
Dane kontaktowe: Urząd Miejski, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, tel. +48 17 788 85 00, e-mail: sekretariat@um.mielec.pl
Adres strony internetowej: http://www.mielec.pl
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 25 000 euro

Spotkanie zorganizowane w Mielcu z okazji Dnia Europy zgromadziło około 180 osób z Francji, Niemiec
i Węgier. Wzięli w nim udział młodzi mieszkańcy miast partnerskich, lokalni artyści oraz przedstawiciele
władz samorządowych.

Aktywne obywatelstwo europejskie: partycypacja obywatelska i demokracja w Europie

Projekt rozpoczął się konferencją miast partnerskich, podczas której dyskutowano na temat różnorodnych form rozwijania aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim. Każde z miast partnerskich zaprezentowało własne
pomysły na działania w tym obszarze.
Zagraniczni goście poznali także mieleckie obiekty kulturalne, sportowe i oświatowe. Szczególną uwagę poświęcono
przy tym zaznaczeniu pozytywnego oddziaływania członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rozwój miasta. Zorganizowano także spotkania z lokalnymi artystami i muzykami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Kulminacyjnym punktem projektu był koncert plenerowy, podczas którego wystąpili: francuska orkiestra dęta, niemiecka grupa tancerzy breakdance, solistka operetkowa oraz zespół tancerzy z Węgier, francuskie zespoły instrumentalne, a także polscy artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” w Mielcu. W koncercie wzięli udział nie tylko goście
z zagranicy, ale także mieszkańcy Mielca.
Spotkanie umożliwiło mieszkańcom miast partnerskich wymianę doświadczeń w zakresie różnorodnych działań angażujących społecznie obywateli, jak również stworzyło okazję do wzajemnego poznania się, szczególnie w aspekcie
kulturowym.
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Obywatelstwo europejskie*
Obraz Europejczyków

Co szós ty Europejczyk
pos t rzega siebie jako

obywatela Unii Europejskiej.
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Źródło danych:
*	
Obywatelstwo europejskie w świetle badań Standardowego Eurobarometru nr 77
Europejczycy na dwa lata przed wyborami europejskimi w 2014 r. Eurobarometr dla Parlamentu Europejskiego (EB/PE 77.4)

Największe osiągnięcia Unii Europejskiej
zdaniem obywateli:
• pokój
*53% odpowiedzi respondentów

• swobodny przepływ osób, dóbr i usług na wspólnym rynku europejskim
*51% odpowiedzi respondentów

• siła ekonomiczna
*22% odpowiedzi respondentów

• polityczny i dyplomatyczny wpływ UE na kraje pozaeuropejskie
*21% odpowiedzi respondentów

• programy wymian międzynarodowych, takie jak Erasmus
*21% odpowiedzi respondentów

43% Europejczyków przynajmniej raz w ciągu
roku odwiedziła inny kraj członkowski.

Prawie połowa Europejczyków przynajmniej
raz w roku miała kontakt z ludźmi
pochodzącymi z innego kraju UE.

50% Europejczyków uważa, że Unia Europejska to coś dobrego.
46% z nich czuje się przywiązana do Europy (wśród Polaków
ten poziom jest znacznie wyższy i sięga 60% odpowiedzi respondentów).
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Dialog to budowanie wzajemności.
ks. prof. Józef Tischner

Dialog międzykulturowy
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Ludzie poza pamięcią
Działanie w programie: 4 – Aktywna pamięć europejska
Okres realizacji projektu: maj – czerwiec 2013
Koordynator projektu: Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi
Partnerzy: organizacje z Czech, Niemiec, Słowacji
Dane kontaktowe: Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi, Drzemlikowice 20, 55-200 Oława, tel. +48 71 31 31 011

e-mail: culturamundi01@gmail.com, www: www.culturamundi.art.pl
Adres strony internetowej: www.culturamundi.art.pl
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 23 500 euro

Projekt Ludzie poza pamięcią upamiętniał ofiary nazistowskich obozów Gross-Rosen i jego filii w Rogoźnicy.
Celem projektu było zwrócenie uwagi na wielonarodowość przetrzymywanych i mordowanych więźniów.
Poprzez połączenie historii z artystycznym wyrazem sztuki teatralnej projekt ożywiał tragiczne losy przetrzymywanych.

Dialog międzykulturowy

Dla trzech 26-osobowych, międzynarodowych grup młodych ludzi: Polaków i Czechów, Polaków i Niemców oraz Polaków i Słowaków, zorganizowano trzy oddzielne spotkania. Każde z nich miało podobną formę: prowadzone były warsztaty, prelekcje edukacyjne i debaty, które posłużyły następnie przygotowaniu spektaklu teatralnego. Każda grupa
przygotowywała inscenizację poświęconą innemu miejscu. Międzynarodowe zespoły młodzieży odwiedzały i zbierały
wiedzę o Twierdzy Kłodzko, Twierdzy Srebrna Góra oraz filii obozu Gross-Rosen, w tych miejscach prezentowały spektakle wieńczące każde spotkanie.
Projekt stanowił próbę odczytania na nowo historii i przekazania nabytej wiedzy środkami teatralnymi. Podstawą prowadzonych działań była zgromadzona dokumentacja zbrodni dokonanej na więźniach o różnej narodowości w Twierdzy
Kłodzkiej i Srebrnogórskiej. Koordynująca projekt Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi współpracowała w tym
zakresie z Instytutem Pamięci Narodowej z Wrocławia, Muzeum Gross-Rosen oraz Ośrodkiem Edukacji Historycznej
i Konserwatorskiej. Zebrane materiały stanowiły inspirację do twórczego przedstawienia historii.
Wykorzystanie metody edukowania młodych ludzi poprzez sztukę teatralną umożliwiło głębszą refleksję i pozostawiło
trwały ślad w pamięci uczestników o losach więźniów z obozów pracy przymusowej. Wejście w rolę zniewolonych,
choć niewinnych ludzi, uświadomiło młodzieży, jak okrutne bywają totalitarne reżimy. Poprzez udział w projekcie Ludzie
poza pamięcią międzynarodowa grupa podtrzymała pamięć o ofiarach nazistowskich obozów.
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Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska
Działanie w programie: 1. 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Okres realizacji projektu: 7-15 czerwca 2013
Koordynator projektu: Biuro ds. Promocji Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Partnerzy: miasta partnerskie La Louvière (Belgia), Hautmont (Francja), Heerhugowaard (Holandia), Erfurt i Hamm (Niemcy),

Martin (Słowacja), Ptuj (Słowenia), Preston (Wielka Brytania)
Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, tel. +48 62 76 54 300, e-mail: bpm@um.kalisz.pl
www: www.kalisz.pl
Adres strony internetowej: www.kalisz.pl/pl/q/witamy-w-krainie-blekitu
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 23 000 euro

Projekt Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska zgromadził kilkudziesięciu przedstawicieli ośmiu miast
partnerskich Kalisza w celu integracji, wymiany doświadczeń i poznania kulturowej różnorodności Europy.

Dialog międzykulturowy

Kilkudniowe spotkanie obfitujące w wiele ciekawych wydarzeń otworzyło seminarium młodzieżowe. Jego tematem były
korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas seminarium uczniowie spotkali się z posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem. Dyskusję uświetniły występy kaliskich i słowackich zespołów artystycznych.
Do integracji międzynarodowej grupy przyczyniły się także warsztaty z użyciem metody pedagogiki zabawy KLANZA.
Przy udziale przedsiębiorców z różnych krajów zorganizowano seminarium miast partnerskich, podczas którego przypomniano zgromadzonym o europejskich, historycznych już szlakach handlowych. Stało się to punktem wyjścia do
dyskusji o obecnych możliwościach współpracy handlowej lokalnych biznesmenów z wykorzystaniem wsparcia finansowego Unii Europejskiej.
Jednym z głównych wydarzeń realizowanych w ramach projektu był Kaliski Festiwal Smaków, który przyciągnął około
60 tys. zwiedzających z kraju i zagranicy. Polscy i zagraniczni wystawcy zaprezentowali regionalne potrawy. Oprócz degustacji i pokazów kulinarnych na ponad 100 stoiskach gastronomicznych uczestnicy w czasie Festiwalu mogli także
podziwiać występy artystyczne polskich, słoweńskich i słowackich zespołów, jak również obejrzeć wystawę fotograficzną Pod niebem Europy, ukazującą piękno Kalisza i jego miast partnerskich.
Ważnym elementem projektu było także zainicjowanie dyskusji wokół tematu autyzmu. Przeprowadzono międzynarodowe seminarium ekspercie pt. Niebieski Kalisz – terapia dziecka z autyzmem jako część procesu leczenia. Celem
seminarium było porównanie doświadczeń różnych krajów w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej nad dziećmi
autystycznymi. Zagraniczni goście posadzili także ostrokrzew (odmiana blue star) w Parku Przyjaźni w Kaliszu, by wesprzeć kampanię społeczną podwyższającą świadomość na temat autyzmu w Europie.
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Noc i mgła
Działanie w programie: 4 – Aktywna pamięć europejska
Okres realizacji projektu: kwiecień – czerwiec 2011
Koordynator projektu: Stowarzyszenie Teatr Formy
Partnerzy: organizacje z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec i Słowacji
Dane kontaktowe: Teatr Formy, ul. Litewska 6/87, 51-354 Wrocław, tel. +48 71 313 10 11, e-mail: teatrformy@pantomima.pl

www: www.pantomima.pl
Adres strony internetowej: www.pantomima.pl/projekty/remembrances.html
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 20 133,69 euro

Interdyscyplinarny projekt sztuki Noc i mgła został zorganizowany przez stowarzyszenie Teatr Formy pod
kierunkiem Józefa Markockiego we współpracy ze studentami i młodymi twórcami pochodzącymi z siedmiu
krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Słowacji i Polski. Projekt miał na celu zderzenie różnych wyobrażeń i wizji ludzi, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, oraz tych, którzy podtrzymują
pamięć o ofiarach przemocy nazistowskiej.

Dialog międzykulturowy

Projekt polegał na zorganizowaniu tygodniowych zjazdów studentów z Europy, podczas których prowadzono wykłady,
dyskusje, seminaria, pokazy filmowe oraz warsztaty artystyczne (ceramiczne, malarskie, teatralne). W comiesięcznych
odstępach zorganizowano trzy spotkaniach, w których uczestniczyło prawie 60 osób. Udział w warsztatach przyczynił
się do zwiększenia świadomości młodych ludzi na temat europejskich wartości, tj. wolności, demokracji i poszanowania
godności ludzkiej. Efektem każdego zjazdu była prezentacja prac polskich i zagranicznych gości w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, w Muzeum Sztolni Walimskich, przy pomniku ofiar obozu hitlerowskiego w lesie w Miłoszycach,
w pałacu w Jakubowicach i na zamku Książ.
Uczestnicy prezentowali wystawę plastyczną Ciągle widzę ich twarze oraz spektakl pantomimy Zaginione człowieczeństwo – wspomnienia dla jutra w reżyserii Józefa Markockiego. Zarówno spektakl, jak i wystawa stanowiły rezultat
zmierzenia się młodych ludzi z tragiczną historią Europy, z okresem totalitaryzmu. Sztuka posłużyła do opowiedzenia
historii o doświadczeniach Europejczyka XX wieku oraz do pokazania wrażliwości człowieka – tego, co go wzrusza
i przeraża.

Wypowiedzi uczestników*:

Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu daje bardzo dużo emocji i wrażeń, ponieważ człowiek przeżywa to, co się działo. Na mnie wpłynęło to bardzo mocno i pomogło patrzeć na życie, które jest teraz.
Doceniać to życie.
Beniamin Kostas

Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy nie mieli styczności z tragedią wojny. Nie możemy wiedzieć,
jak to do końca było, ale staramy się to odwzorować. Człowiek się zmienia, bo widzi, jakie było
cierpienie innych.
Emilia Żygadło

*	Cytaty za: http://walbrzych24.home.pl/walbrzych24/wiadomosci/35-wiadomoci/3554-opowie-o-totalitaryzmie
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Dialog międzykulturowy*
Dzięki uczestnictwu w projekcie współfinansowanym
przez program „Europa dla Obywateli”

Stałem się bardziej

tolerancy jny wobec
Nawiązałem

cudzoziemców

długot rwałe

Mam większą

*78,2% odpowiedzi respondentów

is t niejących różnic

przy jaźnie

świadomość

kult urowych między
48

*79% odpowiedzi respondentów

Europejczykami
*85,8% odpowiedzi respondentów

Poznałam lepiej
ludzi ży jących

w innym kraju
*81,4% odpowiedzi respondentów

Jeszcze raz chęt nie weźmiemy udział udział w podobnym projekcie.
*90,4% odpowiedzi respondentów
Źródło:
* Analiza efektów programu „Europa dla Obywateli”, Komisja Europejska, maj 2012
** Europejczycy na dwa lata przed wyborami europejskimi w 2014 r. Eurobarometr dla Parlamentu Europejskiego (EB/PE 77.4)

Według Europejczyków

elementami kons tyt uującymi
tożsamość europejską są**:

wartości
demokratyczne
i wolność
*45% odpowiedzi respondentów

wspólna waluta
– euro
*43% odpowiedzi respondentów

kultura
*27% odpowiedzi respondentów

historia
*26% odpowiedzi respondentów
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Wspomnienia ocalone z ognia
Działanie w programie: 4 – Aktywna pamięć europejska
Okres realizacji projektu: październik 2007 – lipiec 2008
Koordynator projektu: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Dane kontaktowe: Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów, tel. +48 14 621 21 49

e-mail: poligraf@muzeum.tarnow.pl, www: www.muzeum.tarnow.pl
Adres strony internetowej: http://www.msff.eu
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 15 675 euro

Projekt Wspomnienia ocalone z ognia został zrealizowany przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie, które przy realizacji działań współpracowało z placówkami edukacyjnymi oraz władzami samorządowymi.
Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie tarnowskich Żydów pomordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej.

Dialog międzykulturowy

Tytuł projektu ma znaczenie symboliczne, ponieważ to właśnie za pomocą ognia zostało zniszczone serce żydowskiej
tożsamości w Tarnowie – tarnowskie synagogi. Dlatego podjęto próbę odtworzenia tej historii i opisania jej na dwujęzycznej stronie internetowej, która stanowiła jeden z najważniejszych elementów projektu. W serwisie opublikowano świadectwa osób, które przetrwały Holokaust lub były jego świadkami, stworzono galerię fotografii i interaktywną
mapę miejsc deportacji wraz z wirtualnym szlakiem Żydów tarnowskich. W okresie realizacji projektu stronę odwiedziło prawie trzy tys. internautów.
Przygotowano także wystawę muzealną pt. Zagłada tarnowskich Żydów, która prezentowała losy i postaci Żydów
tarnowskich w ostatnich miesiącach przed wojną oraz w czasie Holokaustu. Podczas trwania ekspozycji wystawę
zwiedziło 2611 osób, w tym 446 obcokrajowców.
W ramach projektu zorganizowano także konferencję dla nauczycieli pt. Co stało się z Tarnowskimi Żydami, podczas której przybliżono m.in. historię literatury żydowskiej dla dzieci i jej rolę w czasie okupacji, jak również przedstawiono wskazówki dydaktyczne dotyczące przekazywania uczniom treści związanych z losami Żydów w Polsce
w latach wojny.
W projekt zostali również zaangażowani tarnowscy uczniowie, którzy po przeszkoleniu podczas warsztatów dziennikarskich, samodzielnie zbierali relacje i wspomnienia osób pamiętających tarnowskich Żydów i Holokaust. Zostały
one potem opublikowane na stronie internetowej projektu. Świadectwa zgromadzone przez młodzież posłużyły także
wydaniu dwujęzycznej publikacji Wspomnienia ocalone z ognia, ilustrowanej archiwalnymi fotografiami. Książka stanowiąca bogate źródło wiedzy o Holokauście w Tarnowie została rozdystrybuowana w nakładzie 500 egzemplarzy
wśród regionalnych placówek edukacyjnych.
Podsumowanie projektu nastąpiło podczas Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl” – cyklu koncertów
w wykonaniu klezmerskich zespołów i uroczystości upamiętniających tarnowskich Żydów. Dni Pamięci zostały zorganizowane na przełomie czerwca i lipca 2008 r. i wzięło w nich udział ponad 1200 mieszkańców.
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Mogliśmy przypłynąć t u na różnych s tatkach,
ale teraz jes teśmy w jednej łodzi.

Martin Luther King Jr.

Jakość życia ludzi w Europie
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TECIT – Kurs Obywatelstwa Europejskiego
Działanie w programie: 2.3 – Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego
Okres realizacji projektu: lipiec 2007 – wrzesień 2008
Koordynator projektu: Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie
Partnerzy: Gymanzium Slovanske namesti (Brno, Czechy), Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli – AEDE (Nancy, Francja), Polskie
Towarzystwo Historyczne (Warszawa, Polska), Rumuńskie Stowarzyszenie Nauczycieli Historii – CLIO (Bukareszt, Rumunia)
Dane kontaktowe: Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych, ul. Lubartowska 38/33, Lublin 20-094, tel. + 48 81 534 34 80
e-mail: ecit@ecit.pl, www: www.ecit.pl
Adres strony internetowej: www.tecit.ecit.pl
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 54 945 euro

Projekt TECIT – Kurs Obywatelstwa Europejskiego adresowany był do młodych Europejczyków. To właśnie
ta grupa została zidentyfikowana w sondażach jako najmniej aktywna w życiu publicznym Unii Europejskiej.
Celem projektu było upowszechnienie wiedzy na temat wartości europejskich wśród młodzieży.

Jakość życia ludzi w Europie

We współpracy z partnerami z Czech, Francji, Rumunii i Polski opracowano interaktywny przewodnik na temat społeczeństwa obywatelskiego adresowany do uczniów ostatnich klas szkół średnich i ich nauczycieli. Materiał stanowi
doskonałe narzędzie dydaktyczne, które w szeroki sposób objaśnia kwestie związane z systemem instytucjonalnym
i procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej, jak również przybliża najważniejsze zagadnienia z zakresu polityk europejskich. Stanowi także kompendium wiedzy na temat obywatelstwa europejskiego i zachęca młodzież do mobilności.
Metodologia podręcznika została opracowana przez pracowników Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
w Lotaryngii (Francja). Przewodnik został wydany w trzech językach: czeskim, rumuńskim i polskim. Został opublikowany także na stronie internetowej projektu. Rozdystrybuowano go wśród placówek oświatowych i edukacyjnych
w Czechach, Polsce i Rumunii, ponieważ to właśnie młodzież z nowych państw członkowskich UE posiada najmniejszy
zasób wiedzy na temat kompetencji i zakresu działalności instytucji europejskich.
W celu rozpowszechnienia projektu zorganizowano serię spotkań i konferencji w szkołach i instytucjach edukacyjnych w Czechach, Rumunii i w Polsce.
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Jakość życia ludzi w Europie
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Europa socjalna w oczach obywateli:
Jak walczyć z nierównością
i wykluczeniem społecznym?
Działanie w programie: 1. 2.1 – Projekty obywatelskie
Okres realizacji projektu: marzec – lipiec 2010
Koordynator projektu: La Ligue de l’Enseignement (Francja)
Partnerzy: Instytut Spraw Publicznych (Polska), Contact 2103 i Fédération Maison Jeunes Belgique Francophone (Belgia), ANCE
(Grecja), European Civic Forum (Francja), Documenta (Hiszpania), APD (Rumunia), European House Budapest (Węgry), ARCI
(Włochy)
Dane kontaktowe: Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa, tel. +48 22 556 42 60, e-mail: isp@isp.org.pl
www: www.isp.org.pl
Adres strony internetowej: www.citizen-for-europe.eu
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 140 000 euro

Projekt Europa socjalna w oczach obywateli: Jak walczyć z nierównością i wykluczeniem społecznym? był
realizowany przez grupę organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ośrodków analitycznych z siedmiu
europejskich krajów.

Jakość życia ludzi w Europie

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzeniu konsultacji on-line, w których udział wzięło prawie 1200 obywateli
z krajów uczestniczących w przedsięwzięciu. Badani wyrażali zdanie na temat działań, które UE może podjąć na rzecz
budowania swojej przyszłości socjalnej.
Wyniki konsultacji on-line stworzyły obraz idealnej Unii Europejskiej, której życzyliby sobie obywatele. Niezależnie od
kraju pochodzenia uczestnicy byli raczej zgodni odnośnie swoich oczekiwań wobec działań, jakie Unia Europejska powinna podejmować w kierunku spójności społecznej. Wskazano, że prowadzona przez UE polityka powinna sprzyjać
powstawaniu nowych miejsc pracy i zapewniać egalitarny i rozwinięty system ochrony socjalnej.
W każdym z krajów wyniki konsultacji były dyskutowane podczas panelu obywatelskiego, w którym wzięli udział m.in.
uczestnicy badania. Punktem wyjścia do dyskusji na temat przyszłości Europy socjalnej stały się prezentacje dotyczące dotychczas podejmowanych przez UE działań w tym kierunku. Jednym z najciekawszych wniosków wynikających z krajowych paneli obywatelskich była refleksja, że Unia Europejska powinna aktywniej przeciwdziałać ubóstwu
i wykluczeniu, i inicjować działania w tym zakresie. Jednak większe znaczenie obywatele przywiązują do pracy władz
krajowych i samorządowych, którzy politykę europejską wdrażają lokalnie.
Zalecenia wypracowane w poszczególnych krajach były omawiane w czasie międzynarodowej konferencji Europejskie Forum Obywatelskie, a konkretnie – podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego Europy socjalnej, który odbył się
6 maja 2010 r. w Maladze (Hiszpania). Uczestnicy spotkania zestawili wnioski płynące z konsultacji krajowych, aby
przygotować spójne rekomendacje europejskie. Zidentyfikowano cztery obszary tematyczne: edukacja; demokracja
i obywatelstwo; zatrudnienie i prawa społeczne; imigracja i mobilność, a w każdym z nich sformułowano trzy zalecenia. Zgromadzone rekomendacje zostały sformułowane jako Apel obywateli na rzecz Europy socjalnej, który został
zaprezentowany na forum Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w lipcu 2010 r.
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Korzyści, jakie program „Europa dla
Obywateli” przynosi beneficjentom*
Uczestniczki i uczestnicy projektów współfinansowanych
ze środków programu „Europa dla Obywateli”

60

Źródło:
* Raport: Analiza efektów programu „Europa dla Obywateli”, Komisja Europejska, maj 2012

nawiązali nowe
kontakty

*88,1% odpowiedzi respondentów

dowiedzieli się czegoś
więcej na temat Unii
Europejskiej

*73,7% odpowiedzi respondentów

poznali lepiej his torię
i kult urę europejską
oraz obszary

działalności UE
*88,9% odpowiedzi respondentów
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dowiedzieli się, jak
ży ją Europejczycy
w innych krajach
*92,2% odpowiedzi respondentów
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Prawda skrywa się za uśmiechem
Działanie w programie: 1 1.2 – Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich
Okres realizacji projektu: październik 2011 – kwiecień 2013
Koordynator projektu: miasto Năsăud (Rumunia)
Partnerzy: miasta partnerskie Mława (Polska), Lefkara (Cypr), Aleksandria (Grecja), Kekava (Łotwa), Kavadarci (Macedonia), Mandello
del Lario (Włochy)
Dane kontaktowe: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. +48 23 654 33 82, e-mail: projekty@mlawa.pl
www: www.projekty.mlawa.pl
Adres strony internetowej: www.projekty.mlawa.pl
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 102 313,44 euro

Projekt Prawda skrywa się za uśmiechem skierowany był do lokalnych samorządów oraz publicznych
i niepublicznych organizacji działających w obszarze związanym z pomocą społeczną, przeciwdziałaniem
biedzie, bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. W projekcie wzięło udział 7 miast partnerskich, a każde
z nich zorganizowało trwające 6 dni wydarzenie dla 70 uczestników. Łącznie w działaniach projektowych
uczestniczyło prawie 500 osób.

Jakość życia ludzi w Europie

Każde ze spotkań poświęcone było innemu tematowi z zakresu polityki społecznej: kwestiom zatrudnienia, systemom
wsparcia socjalnego, wolontariatowi, efektywnej współpracy samorządów z mieszkańcami, społecznych skutków kryzysu gospodarczego.
Samorządowcy i przedstawiciele miast partnerskich podczas cyklu spotkań odwiedzili rozmaite miejsca w krajach biorących udział w projekcie. Spotykali się z ludźmi dotkniętymi biedą, samotnymi seniorami czy bezdomnymi i starali się
poznać ich oczekiwania wobec władz oraz instytucji wspierających. Uczestnicy projektu, pracując metodą warsztatową,
wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi ograniczania bezrobocia i wspierania osób z mniejszymi szansami.
Jednym z pomysłów, jaki wyniknął podczas realizacji projektu, było wykorzystanie wolontariatu jako narzędzia włączającego do życia społecznego osoby wykluczone. Dobrze przyjęta została także praktyka Miejskiego Ośrodku Pomocy
Społecznej w Mławie, który w remont budynków komunalnych angażuje społeczność lokalną, jednocześnie integrując
wspólnotę wokół słusznej idei.
Uczestnicy projektu zgodzili się, że najlepszą formułą na niwelowanie skutków zjawisk związanych z marginalizacją
społeczną jest budowanie sieci pomiędzy władzami lokalnymi, organizacjami charytatywnymi i przedsiębiorcami. Stanowiło to także cel projektu, w ramach którego w wydarzeniach, obok samorządowców, brali udział także przedstawiciele
różnorodnych lokalnych organizacji i instytucji oraz sami mieszkańcy. W tak szerokim gronie wspólnie zaplanowano
innowacyjne działania, które wnoszą nową jakość w myśleniu o pomocy społecznej.
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Obywatels two UE to nie tylko idea

— to konkret na rzeczywis tość przynosząca
obywatelom namacalne korzyści.

Viviane Reding

Skutki polityki
Unii Europejskiej
dla społeczeństw
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SI-NETWORK – Socjalna Sieć Europejska na rzecz współpracy
organizacji pozarządowych. Najlepsze praktyki w zakresie
wolontariatu i walki z wykluczeniem społecznym
Działanie w programie: 2.3 – Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego
Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 – sierpień 2013
Koordynator projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
Partnerzy: organizacje Astrid o.p.s. (Czechy), Kofoeds Skole (Dania), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”
i Stowarzyszenie Emaus (Polska), Okkal-Más-Okkal Youth Club (Węgry), Green Future Building Ltd. (Wielka Brytania), Gruppo
Cooperativo CGM Societr Cooperativa Sociale (Włochy)
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 851 44 81, e-mail: biuro@deltapartner.org.pl, www: www.deltapartner.org
Adres strony internetowej: www.si-network.eu
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 72 000 euro

Projekt SI-NETWORK miał na celu zbudowanie trwałej sieci organizacji pozarządowych współpracujących
w zakresie wolontariatu oraz na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Inicjatywa skupiała
przedstawicieli organizacji z: Polski, Czech, Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Skutki polityki Unii Europejskiej dla społeczeństw

W ramach projektu zorganizowano sześć wydarzeń: w Cieszynie (Polska), Heckmodwicke (Wielka Brytania), Kopenhadze
(Dania), Mediolanie (Włochy), Hajdunanas (Wegry) oraz Lublinie (Polska), podczas których prowadzono seminaria, debaty, warsztaty. W spotkaniach brali udział także samorządowcy i przedsiębiorcy.
Każde z wydarzeń poświęcone było innym zagadnieniom dotyczącym polityki społecznej. Uczestnicy wymieniali się
doświadczeniami i opiniami na tematy takie jak: sposoby mierzenia poziomu wykluczenia społecznego, identyfikacja
osób z mniejszymi szansami, współpraca organizacji pozarządowych z biznesem (CSR – społeczna odpowiedzialność
biznesu), rozwijanie kompetencji międzykulturowych, wspieranie dialogu i solidarności międzypokoleniowej, ekonomia
społeczna jako polityka europejska.
Dużo uwagi poświęcono dyskusji na temat wolontariatu jako efektywnego narzędzia w walce z wykluczeniem społecznym oraz rozwijającego kontakty międzygeneracyjne. Uczestnicy projektu zgodzili się, że aktywizacja zmarginalizowanych grup społecznych stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań w dobie kryzysu gospodarczego.
Trwałym rezultatem projektu było stworzenie tematycznej sieci do współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Stworzona strona internetowa stanowi nie tylko platformę
komunikacji do wymiany poglądów, doświadczeń i inicjowania wspólnych działań, ale ma także w przyszłości umożliwić
rozszerzenie sieci o nowe organizacje z innych państw członkowskich UE.
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Skutki polityki Unii Europejskiej dla społeczeństw
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Energia słoneczna, wiatrowa, gaz łupkowy
czy atom. Nasza energetyczna przyszłość,
czy zagrożenie?
Działanie w programie: 1. 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Okres realizacji projektu: 31 lipca – 4 sierpnia 2013
Koordynator projektu: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy
Partnerzy: miasta partnerskie Durbuy (Belgia), Valga (Estonia), Orimattila i Uusikaupunki (Finlandia), Valka (Łotwa), Weißenburg
(Niemcy), Kobylnica i Kościelisko (Polska), Tvrdošín (Słowacja) oraz Östhammar (Szwecja)
Dane kontaktowe: Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, tel. +48 59 842 90 70, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl
www: www.kobylnica.pl
Adres strony internetowej: www.kobylnica.pl
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 9000 euro

Projekt Energia słoneczna, wiatrowa, gaz łupkowy czy atom. Nasza energetyczna przyszłość, czy zagrożenie?
zorganizowany został we współpracy dziesięciu miast i gmin partnerskich z ośmiu państw członkowskich
Unii Europejskiej. Celem międzynarodowego spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń na temat energii odnawialnej. Samorządowcy i mieszkańcy wspólnie dociekali, jakie skutki dla przyszłości miast i obywateli
przyniosą wdrażane obecnie rozwiązania energetyczne.

Skutki polityki Unii Europejskiej dla społeczeństw

Każde miasto partnerskie było reprezentowane przez przedstawicieli samorządów i młodzież, dzięki czemu prowadzona
dyskusja pokazywała dwa punkty widzenia na temat energii odnawialnej. Młodzi ludzie tłumaczyli, czy i w jaki sposób
wyobrażają sobie życie bez prądu oraz nieodłącznych dziś gadżetów, jak np. smartfon. Zadaniem przedstawicieli partnerskich władz lokalnych była prezentacja wizji zarządzania gminą w sytuacjach kryzysowych (np. brak prądu). Samorządowcy wymieniali się także doświadczeniami w zakresie wykorzystywania różnych rodzajów energii odnawialnej
i debatowali o ich wpływie na środowisko i społeczność lokalną. W seminariach na temat energii słonecznej, wiatrowej,
jądrowej i gazu łupkowego mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Kobylnicy.
Uczestnicy projektu odwiedzili również Słupskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wzięli udział w spływie kajakowym
szlakiem elektrowni wodnych Gałąźnia Mała – Krzynia, podczas którego kontynuowano dyskusje na temat ekologii.
Przedstawiciele miast partnerskich posadzili nowe drzewa przy Alei Przyjaźni w Kobylnicy, symbolizujące dotychczasową, trwałą i owocną współpracę partnerską.
Pomimo różnic kulturowych i poziomu rozwoju poszczególnych państw, uczestnicy spotkania byli zgodni, że świadome
działania ekologiczne powinny być wdrażane na poziomie lokalnym już teraz, ponieważ skutki nieodpowiednich przedsięwzięć energetycznych mogą być nieodwracalne.
Spotkania miast partnerskich gminy Kobylnica odbywają się już od 10 lat. Co roku gospodarzem wydarzenia jest inne
państwo. Do tej pory prowadzono dyskusje o turystyce, problemach społecznych i ekonomicznych.
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Sieć-Mobilność: nauka, podróż, studia
i praca z miastami partnerskimi
Działanie w programie: 1. 1.2 – Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich
Okres realizacji projektu: październik 2012 – czerwiec 2013
Koordynator projektu: Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno
Partnerzy: miasta partnerskie Suhindol (Bułgaria), Xios (Grecja), Kekava (Litwa), Baicoi (Rumunia), Kunszentmiklos (Węgry),
Miggiano (Włochy)
Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, tel. +48 61 415 43 06
e-mail: sekretariat@trzemeszno.pl, www: www.trzemeszno.pl
Adres strony internetowej: www.trzemeszno.pl/pierwsze-namo.html
Wysokość dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli”: 149 000 euro

Celem projektu Sieć-Mobilność: nauka, podróż, studia i praca z miastami partnerskimi było zapewnienie usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy między miastami partnerskimi, ze szczególnym naciskiem położonym na działania promujące mobilność wśród mieszkańców. Rozwój sieci miast partnerskich miał umożliwić zdobywanie nowych doświadczeń osobom młodym – uczącym się i wchodzącym
na rynek pracy. Projekt miał także łączyć generacje i zachęcać do rozwoju osobistego poprzez mobilność
wszystkich pokoleń.

Skutki polityki Unii Europejskiej dla społeczeństw

Łącznie w projekcie przewidziano organizację sześciu spotkań. W każdym z nich brali udział młodzi ludzie, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego. Prowadzone dyskusje miały zaowocować stworzeniem
portalu internetowego, na którym publikowane będą oferty mobilności lokalnych firm i organizacji pozarządowych z miast
partnerskich. Konkretne projekty mobilności mieszkańców realizowane byłyby przy wsparciu funduszy europejskich.
Pierwsze spotkanie sieci zorganizowane zostało w Polsce i skoncentrowane było na prezentacji oferty programów unijnych skierowanych do osób dorosłych, bezrobotnych, seniorów. Kolejne wydarzenie przeprowadzone w Bułgarii poświęcone było tematyce wymian młodzieży, które służą budowaniu świadomości o różnorodności kulturowej UE oraz
rozwijaniu dialogu międzykulturowego między najmłodszym pokoleniem. Trzecie spotkanie zorganizowane na Łotwie
pozwoliło na wymianę doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządów, edukacji, ochrony środowiska i lokalnego przemysłu.
Efekt projektu to raporty prezentujące dobre praktyki wypracowane przez miasta partnerskie w czterech obszarach:
studia za granicą, nauka za granicą, staże za granicą.
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Długotrwałe efekty udziału
w projektach współfinansowanych
przez program „Europa dla Obywateli”*
Uczestniczki i uczestnicy projektów po ich zakończeniu deklarują:

Dzieliłem się zdobytymi

doświadczeniami z innymi
*84,4% odpowiedzi respondentów

Rozwijam nowe

zainteresowania
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i umiejęt ności

Zarekomendowałam

*54% odpowiedzi respondentów

innym uczes t nictwo

w podobnym projekcie
*68,8% odpowiedzi respondentów

Przyszedł mi

do głowy pomysł
Wziąłem udział
w innym tego

typu wydarzeniu
*51% odpowiedzi respondentów

Źródło:
* Raport: Analiza efektów programu „Europa dla Obywateli”, Komisja Europejska, maj 2012

organizacji
własnego

wydarzenia
*50% odpowiedzi respondentów

Zacząłem dowiadywać

Zdobyłam nowe

się więcej na temat spraw,

kontakty w Europie

o których dyskutowaliśmy
podczas wydarzenia

*62,6% odpowiedzi respondentów

*62,9% odpowiedzi respondentów

Zaangażowaliśmy się

w organizację i promocję
podobnych wydarzeń
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*47,7% odpowiedzi respondentów

Pos tanowiłam dowiedzieć
się więcej o projektach

…a ja szukałem informacji

europejskich w lokalnej

na ten temat w Internecie

organizacji…

*35,1% odpowiedzi respondentów

*30,9% odpowiedzi respondentów
INFORMACJA
EUROPEJSKA
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Działalność Punktu Kontaktowego
„Europa dla Obywateli”
Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” został powołany przez Komisję Europejską w celu informowania
potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskiwania dotacji w ramach programu, organizowania
szkoleń i spotkań informacyjnych, wspierania polskich wnioskodawców w poszukiwaniu partnerów
zagranicznych oraz prowadzenia bezpłatnych konsultacji dotyczących wypełniania wniosków. Punkt
Kontaktowy działa w ramach struktury organizacyjnej Instytutu Adama Mickiewicza, pod nadzorem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje o działalności Punktu Kontaktowego „Europa dla Obywateli” oraz informacje po polsku na temat programu
„Europa dla Obywateli” można znaleźć na stronie www.europadlaobywateli.pl
Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie programu na poziomie europejskim – ocenianie wniosków oraz przyznawanie
i rozliczanie dotacji – jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
Wszelkie informacje na temat działań prowadzonych przez EACEA można znaleźć na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship
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Publikacje i film promocyjny
Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” każdego roku wydawał publikację prezentującą najciekawsze projekty polskich beneficjentów
oraz broszury i ulotki informacyjne, które dystrybuowane były wśród
potencjalnych wnioskodawców – samorządów lokalnych, organizacji
pozarządowych, instytucji kultury. W okresie funkcjonowania programu „Europa dla Obywateli” (na lata 2007-2013) zostało wydanych ponad 15 000 egzemplarzy różnorodnych publikacji upowszechniających informacje o programie.
W 2011 r. stworzony został także film dokumentujący działania polskich beneficjentów, który w serwisie YouTube obejrzało ponad 500
osób.

Zespół Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli
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Kontakt z wnioskodawcami
Punkt Kontaktowy każdego roku prowadził szereg spotkań i szkoleń informacyjnych w kilkunastu polskich miejscowościach. We
współpracy z lokalnymi samorządami i organizacjami zorganizowano prawie 50 wydarzeń informacyjnych, w których średnio brało udział ok. 30 zainteresowanych osób. Spotkania składały się z części teoretycznej, którą prowadzili praktycy – doświadczeni już beneficjenci programu „Europa dla Obywateli”, oraz części warsztatowej, podczas której przekazywano szczegółowe
instrukcje na temat zasad wnioskowania i rozliczania projektów finansowanych w programie.
Pracownicy Punktu Kontaktowego udzielali też informacji na temat wypełniania wniosków e-mailowo, telefonicznie lub podczas
osobistych konsultacji w siedzibie Punktu. Każdego roku z prośbą o wsparcie i informację na temat składania wniosków zgłaszało
się ponad 100 osób.
W celu pozostawania w stałym kontakcie z odbiorcami programu Punkt Kontaktowy co miesiąc wydawał newsletter z aktualnościami na temat działalności Punktu, informacjami o wydarzeniach w kraju i Europie, ogłoszeniami dotyczącymi poszukiwania partnerów, a także propozycjami dofinansowania projektów obywatelskich w innych programach. Newsletter był rozsyłany do ponad 2000
subskrybentów. Aktualności na temat programu i nie tylko publikowane były także na Facebooku – na fanpage’u programu „Europa
dla Obywateli”, który zgromadził prawie 500 fanów.
Wszystkie informacje o programie umieszczane były również na stronie internetowej: www.europadlaobywateli.pl. Strona odwiedzana była rocznie przez 200 tys. osób, które generowały ok. 800 tys. odsłon.
Punkt Kontaktowy prowadził także konsultacje z polskimi beneficjentami, zbierając ich opinie na temat funkcjonowania programu
oraz rekomendacje dla przyszłej jego edycji. W tym celu zorganizowano m.in. dwa spotkania z wybranymi organizacjami i instytucjami – 27 lipca 2010 r. oraz 16 maja 2011 r.
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Działania promocyjne i wydarzenia
Punkt Kontaktowy stale współpracował z kilkunastoma instytucjami ogólnopolskimi i regionalnymi, które wspierały działalność
promocyjno-informacyjną Punktu i umożliwiały dotarcie z informacjami do szerszej grupy potencjalnych beneficjentów. Wśród najważniejszych partnerów Punktu należy wymienić: Związek Miast Polskich, portal dla organizacji pozarządowych ngo.pl, Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji, regionalne i lokalne punkty „Europe Direct” oraz Centra Informacji Europejskiej, Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Informacji Europejskiej MSZ.
Punkt Kontaktowy współorganizował także kilka konferencji tematycznych związanych z rozwijaniem współpracy z organizacjami
z krajów Partnerstwa Wschodniego:
•

Konferencja Go East!, 11-12 grudnia 2009 r.;

•

Konferencja Go East – następny krok!, 20 października 2010 r.;

•

K onferencja Wschodni wymiar mobilności organizowana w ramach polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej, 6-7 lipca 2011 r.

W roku zamykającym obecną edycję programu „Europa dla Obywateli” Punkt Kontaktowy zrealizował dodatkowe działania związane z upowszechnianiem rezultatów polskich projektów dofinansowanych ze środków programu. W sierpniu 2013 r. na Placu Konstytucji w centrum Warszawy
można było zapoznać się z wystawą fotografii dokumentujących działania polskich beneficjentów. A jesienią 2013 r. Punkt Kontaktowy przeprowadził akcję społeczną pod hasłem: Donieś na
sąsiada – w ramach inicjatywy zorganizowano plebiscyt na najbardziej zaangażowaną obywatelsko organizację w Polsce. Do konkursu zgłoszono 15 instytucji, które wniosły szczególny wkład
w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Spośród zgłoszonych kandydatów Jury
wyłoniło 5 laureatów konkursu, spośród których internauci wybrali swojego zwycięzcę .
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