Europa pentru
cetăţeni
Proiectul „Împreună pentru UE” a fost finanţat de Uniunea Europeană în
cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”

Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor"
Participare: Proiectul a permis întrunirea a 550 de cetăţeni, dintre care 25 originari din orașul Martfu (Ungaria),19
participanți din oraşul Tisovec (Slovacia), 11 originari din orașul Tuchow (Polonia), 19 participanți din orașul
Salamina (Grecia), iar restul de 476 originari din orașul Tăuții-Măgherăuș (Romania) etc.
Locul/Datele: Întrunirea a avut loc în orașul Tăuții Măgherauș (România) în perioada 05.09.2019-09.09.2019.
Descriere succintă: Scopul proiectului a fost de a facilita ințelegerea procesului decizional la nivelul UE și de a
încuraja implicarea cetățenilor, în special a tinerilor, în construirea viitorului UE.
Ziua de 05/09/2019 a fost consacrată pentru sosirea și acomodarea participanților.
Ziua de 06/09/2019 a fost consacrată pentru desfașurarea workshop-ului „Împreună pentru UE”, care a constat în:
vizionarea de prezentări și materiale video despre „Instituțiile europene și rolul lor”; Aleppo before the war...and
Aleppo now, Syrian refugees - a human crisis, completarea unui quizz, prezentarea rezultatelor sondajului de
opinie cu privire la importanța UE și a valorilor europene; activități pentru a sublinia importanța exercitării dreptului
la vot. Ultima parte a zilei a fost destinată vizitării Memorialului Durerii de la Sighetu Marmației - Muzeul victimelor
comunismului.
Ziua de 07/09/2019 a fost consacrată pentru continuarea workshop-ului: prezentarea Corpului European de
Solidaritate; discuții despre Brexit - motive și consecințe; identificarea de provocări și oportunități ale UE; Joc de
rol - Comisar european pentru o zi. După-amaiza au fost organizate vizite la monumente istorice din patrimoniul
UNESCO. În cadrul serii interculturale participanții au prezentat dansuri tradiționale specifice țării din care provin și
materiale video despre comunitatea lor. Cina a constat în produse tradiționale specifice fiecarei țări participante.
Ziua de 08/09/2019 a fost consacrată pentru participarea la activitățile din cadrul Bulciului din localitatea Băița. n
program au fost incluse momente solemne - intonarea de către Fanfara Stibina a imnului UE și a imnurilor
naționale ale partenerilor, momente religioase - Liturghia ecumenică de la Biserica Romano-Catolică Băița,
momente artistice - Program artistic tradițional la Centrul „Ion Șiugariu” Băița. Spre seara, participanții au luat parte
la un foc de tabără organizat la Lacul Nistru.
Ziua de 09/09/2019 a fost consacrată pentru plecarea participantilor.

