Европа за грађане
и грађанке
Пројекат ''Одрживост уједињења“ финансирала је Европска унија у оквиру
програма Европа за грађане и грађанке

Важи за меру2.1 "Братимљење градова"

Учешће: пројекат је омогућио сусрет 646 грађана, од којих
435 је било из општине Бачки Петровац (Србија),
40 је дошло из града Стара Лубовна (Словачка),
42 је дошло из града Нитра (Словачка),
40 је дошло из града Ружомберок (Словачка),
40 је дошло из града Вуковар (Хрватска),
15 је дошло испред удружења Ческословенске реноме (Чешка),
34 је дошло испред Регионалне развојне агенцијe Бачка (Србија).
Општине/датум: сусрет се реализовао у општини Бачки Петровац (Србија) од 03/08/2017 до 06/08/2017
Кратак опис:
Дан 03/08/2017 је био посвећен добродошлици гостију, формалном и неформалном састанку где су
представљени програм и пројекат. Представљен је значај и одрживост сарадње, подржана је идеја и значај
чланства у ЕУ. Истог дана је била презентација у омладинском центру ''YМСА'' на тему миграције младих,
запошљавања, волонтирања и едукације и дискусија за решавање проблема незапослености и миграције.
Дана 04/08/2017 је био пријем партнерских градова код председника општине Бачки Петровац где се
говорило о локалном, регионалном и националном развоју и представљени су резултати сарадње са
другим градовима и примери добре праксе. Затим је била презентација и дискусија на тему развоја културе
и образовања, значај отварања поглавља 26 за Србију, где су нам партнерски градови поделили њихова
искуствау у склађивању културе и образовања са стандардима ЕУ. У наставку дана је био културноуметнички програм где је била представљена култура, традиција, игра и песма на словачком језику. У
омладинском центру ''YМСА'' је био креативан рад са децом на тему ЕУ кроз лепоту различитости.
Дана 05/08/2017 је била панел дискусија о одрживости пројеката финансираних од стране ЕУ, где су
били приказани примери добре праксе и искуства партнера. 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.
Дана 06/08/2017 учесници сусрета су се састали за крај како би сумирали и оценили резултате
пројекта и позвали партнере на будућу сарадњу. У наставку дана спроведене су разне спортске активности
а током свих дана биле су реализоване изложбе, такмичења, гала концерти.
Теме догађаја у Бачком Петровцу су биле следеће: миграција младих, запошљавање, едукација,
култура, образовање, јачање сарадње са партнерима, подизање свести о значају програма ‘‘Европа за
грађане‘‘ и дискусије о будућим сарадњама. Циљ пројекта је био да се подстакне грађанство на активно
учешће и сагледавање значаја одрживости свих активности које се спроводе на нивоу Уније.
Пројекат "Одрживост уједињења" представља сарадњу 7 партнера из 4 земље. Специфични
циљеви пројекта су били волонтеризам као битна ставка активног грађанства и развоја заједнице;
запошљавање као један од решења миграције младих; програми ЕУ и њихов значај за развој региона ЕУ.
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.

