Întrunirea orașelor înfrățite la Ráckeve
Învățând unul de la celălalt- Înnoirea Uniunii Europene
Orașul Ráckeve (Jud. Pest, Ungaria) a organizat între 09.16- .09.20. 2017 o întâlnire a
orașelor resp. localităților înfrățite în cadrul programului ” Europa pentru cetățeni” cu titlul ”
Învățând unul de la celălalt – Înnoiirea Uniunii Europene„
La programul finanțat de UE în cadrul programului Europa pentru cetățeni au luat
parte localitățile menționate de mai jos
Calden (Germania, 22 de pers.), Ciumani (România, 16 pers), Skorenovac (Sârbia, 16
pers), Ráckeve (Ungaria, 20 de pers.), Nenince (Slovacia, 16 pers), Baktalórántháza (Ungaria,
16 pers.)
Programele organizate în cadrul evenimentului au ajutat la susținerea integrității Uniunii
Europene precum și la încurajarea cetățenilor țărilor participante de a juca un rol și mai
semnificativ la activitatea Uniunii Europene.
În prima zi invitații erau primiți cu o urare urmată de un program liber cu scopul de a
cunoaște participanții. A doua zi discursul de deschidere menit de a arăta situația actuală
precum și viitoarea sarcină a Uniunii Europene era urmat de un workshop pe tema viziunii
Uniunii Europene pe termen lung, posibilitățile de a o transforma și mai democratică cautând
răspunsul la întrebare :Ce fel de Uniune Europeană dorim să avem în viitor?
Tema programului a treia zi era susținerea angajamentului generației tinere,
încurajarea participării civice a tinerilor precum și posibilitățile mediei sociale privind tema
aceasta. Lângă aceasta participanții erau informați de diferite proiecte de succes privind tema
menționată de mai sus.
Ziua a patra era dedicată concluziilor și pregătirea materialelor pentru organele de
presă.În ultima zi participanții și-au exprimat dorința de a continua discuția în ceea ce privește
viitorul Europei privind informațiile utile primite pe parcursul evenimentului.
La discuțiile tematice organizate erau prezenți participanții delegațiilor localităților
înfrățite. Discuțiile acestea au avut un caracter diversificat ceea ce privește apartenența socială
sau etnică precum și ocupația profesională a participanților, unii fiind angajati al consiliilor
locale, alții fiind reprezentanții sectorului privat.
Aceste dialoguri interculturale ne ajută la înțelegerea reciprocă, susține toleranța și
respectul , oferind o soluție posibilă pentru problemele de interes comun. De aceea putem să
stabilim că programul și-a atins scopul privind menținerea și formarea identității europene.

