Европа за грађане
и грађанке
Пројекат “Уједињени у једну унију“ финансирао Европска унија у оквиру
програма Европа за грађане и грађанке

Важи за меру 2.1 "Братимљење градова"
Учешће: пројекат је омогућио сусрет 639 грађана, од којих
430 је било из општине Бачки Петровац (Србија),
45 је дошло из града Стара Лубовна (Словачка),
50 је дошло из града Нитра (Словачка),
47 је дошло из града Мартин (Словачка),
28 је дошло из града Ружомберок (Словачка),
27 је дошло из града Вуковар (Хрватска),
10 је дошло испред удружења Ческословенске реноме (Чешка),
2 је дошло из града Кирцххеим унтер Тецк (Немачка).
Општине/датум: сусрет се реализовао и општини Бачки Петровац (Србија) од 04/08/2016 до 07/08/2016
Кратак опис:
Дан 04/08/2016 је био посвећен добродошлице гостију, формалном и неформалном састанку где су
представљени програм и пројекат. Представљен је значај сарадње и подржана је идеја и значај чланства у
ЕУ. Истог дана у оквиру сусрета студентске омладине презентован је волонтеризам и ЕВС програм и који
спроводи удружење YМЦА Србија кроз подршку програма Ерасмус+. Поред тога презентацију о
формалном делу образовања, стипендије, размене, усавршавање, презентовала је фондација Темпус која
такође пружа подршку студентима преко програма Ерасмус + и ЦЕПУС.
Дана 05/08/2016 је било пријем партнерских градова код председника општине Бачки Петровац где се
говорило о локалном економском развоју и представљени су примери добре праксе. Током формалног
састанка али онда и током целог дана у неформалним разговорима говорило се о проблемима и
предлозима локалног развоја, давани су предлози на решавање одређених проблема и користила се
прилика да се чују добра искуства партнера. Пред крај дана одржан је културно уметнички програм, који се
дотицао традиције, културе, језика, песме, музике и игре на словачком језику, који се традиционално чува и
негује у Бачком Петровцу у словачком селу у Србији.
Дана 06/08/2016 је била презентација и панел дискусија која је говорила о политици ЕУ, значај
сарадње и утицај пројеката који су имплементирани захваљујући подршке програма ЕУ. У наставку је била
дискусија на тему изазова миграционе кризе. По завршетку панел дискусије учесници партнерских градова
су узели учешће на Базару уметности где је био културно уметнички програм, партнерски градови су имали
своје штандове где су презентовали своју земљу, културу и традицију. Волонтери су били задужени за
мишљења и ставове грађана кроз упитнике, разговор и кроз ширење идеје и вредности Европске уније.
Дана 07/08/2016 учесници сусрета су се састали за крај како би сумирали и оценили резултате
пројекта. Значајне су биле и дискусије о будућности Европске уније, као и разговори о могућности будуће
сарадње. У наставку дана спроведене су још неке спортске активности а током свих дана биле су многе
изложбе а једна од изложба је била УНЕСЦО изложба.
Теме догађаја у Бачком Петровцу су биле следеће: јачање сарадње са партнерима, подизање
свести о значају програма Европа за грађане/ке, дискусије о будућности Европе у оквиру актуалних тема
као што је миграција, волонтеризам, мањине. Циљ пројекта је било повећати свест и разумевање
вредности које подржава Европска унија.
Пројекат "Уједињени у једну унију" представља сарадњу 8 партнера из 5 земаља. Основни циљ
пројекта је био да се представи ЕУ и њена подршка и значај учешћа грађанства укључених у процесе
одлучивања. Специфични циљеви пројекта је су били волонтеризам као битна ставка активног
грађанства и развоја заједнице; програм ЕУ и његов значај за развој региона ЕУ (примери добре праксе,
практична питања, објашњења и дискусије о фондовима ЕУ и позитиван утицај на регион); мапирање
ставова грађана ЕУ и грађана придружених земаља, чланица кандидата. Програм је представио
комбинацију разних врста активности које привлаче учеснике да дођу на програм. Теме су биране на
такав начин да се учесници осећају укључено и мотивисано за сва дешавања.

