Europa dla
obywateli
Projekt „COMMON FUTURE” został sfinansowany przez Unię
Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast
Projekt umożliwił spotkanie 104 obywateli, z których 22 pochodziło z miasta Durbe (Łotwa), 22 z miasta
Fredersdorf - Vogelsdorf (Niemcy) oraz 60 z miasta Skwierzyna (Polska).
Spotkanie odbyło się w Skwierzynie (Polska) w dniach od 08/062017 do 11/06/2017
Dzień 08/06/2017 poświęcono na tematy związane z partycypacją w życiu publicznym: społeczeństwo
obywatelskie i organizacje pozarządowe. Blok ten miał na celu przybliżyć kwestie partycypacji w życiu publicznym,
oraz to jak w praktyce wygląda ona w Polsce, na Łotwie oraz w Niemczech. Przeprowadziliśmy debatę
i prezentacje nt. funkcjonowania organizacji pozarządowych z III sektora w Polsce, na Łotwie oraz w Niemczech.
Dzień 09/06/2017 poświęciliśmy na kulturę i tradycje Łotwy, Niemiec i Polski. Dzień rozpoczęliśmy rozmowami
nt. dialogu międzykulturowego oraz międzyetnicznego. Dyskutowaliśmy przede wszystkim na tematy związane
z różnicami oraz podobieństwami pomiędzy kulturą i tradycjami trzech krajów. Dyskusja była prowadzona w
grupach mieszanych, natomiast jej wyniki prezentowane zostały wśród wszystkich uczestników podczas
wspólnego seminarium na koniec dnia.
Dzień 10/06/2017 poświęcono na rozmowy o edukacji i rynku pracy. W tym dniu koncentrowaliśmy się na
kwestiach społecznych naszych krajów. Omówiliśmy systemy edukacji naszych państw oraz aktualnie panujące
trendy i problemy na rynku pracy. Poprzez porównania wyciągnęliśmy wnioski oraz dyskutowaliśmy jak młodzi
ludzie powinni reagować na tę rzeczywistość. Dzień składał się z pracy w małych grupach mieszanych, które miały
za zadanie opracować konkretne rozwiązania oraz dyskusji w całościowym gremium prezentującą wszystkie te
zagadnienia. Efekty zostały przedstawione na scenie, która znajdowała się na Rynku Miejskim, aby dotrzeć
z przekazem do jak największej ilości odbiorców.
Dzień 11/06/2017 poświęcono na historię Łotwy, Niemiec i Polski, transformację ustrojową oraz akcesję do UE.
Temat ten miał na celu zapoznanie się z historią krajów uczestniczących oraz przybliżenie kwestii transformacji
ustrojowej z przełomu lat 80 i 90. Spotkanie rozpoczęliśmy prezentacją, która dotyczyła historii krajów,
przygotowanych przez ich przedstawicieli, następnie warsztatów, w których każda z grup miała za zadanie
wykorzystać w praktyce wiedzę na temat historii kraju sąsiada. W tym dniu rozmawiano także o wspólnej akcesji
oraz dorobku członkostwa w Unii Europejskiej i temu co nam ono przyniosło.

