
Informacja o projekcie „Różnorodność jednoczy- razem dla Europy” 

Rada Powiatu Wodzisławskiego w marcu 2010 roku wyraziła zgodę na zawarcie trójstronnej 

umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, Powiatem Recklinghausen  

w Niemczech a Powiatem Sörmland w Szwecji, podpisanie której miało miejsce 22 czerwca 

2010r., natomiast  w lipcu 2015 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego podjęła uchwałę  

w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną Powiatu Jelgava na Łotwie celem 

realizacji wspólnego międzynarodowego projektu w ramach Programu „Europa  

dla Obywateli” Komponent 2. Komponent ten obejmuje m.in. projekty i inicjatywy, które 

rozwijają możliwości w zakresie wzajemnego zrozumienia, solidarności w kwestii 

międzykulturowego uczenia się, zaangażowania społecznego i wolontariatu w skali całej Unii 

Europejskiej. 

Powiat Recklinghausen będący wnioskodawcą otrzymał dofinansowanie w kwocie 147.500,00 

Euro na realizację projektu pn. „Różnorodność jednoczy - Razem dla Europy”.  

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego celem jest budowanie sieci zajmujących 

się integracją i problematyką międzykulturową oraz zmianami demograficznymi. 

Partnerstwo opierać się będzie na przedstawicielach społeczności lokalnych czterech państw: 

Powiatu Recklinghausen w Republice Federalnej Niemiec, Powiatu Sörmland w Królestwie 

Szwecji, Powiatu Wodzisławskiego w Rzeczpospolitej  Polskiej oraz Powiatu Jelgava  

na Łotwie. 

Powiat Wodzisławski w maju 2016 roku będzie organizatorem warsztatów pn. „Integracja 

osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Możliwość społecznego i międzykulturowego 

zaangażowania w skali lokalnej i w wymiarze UE” przy wsparciu organizacji lokalnych 

mających doświadczenie  w zakresie wolontariatu, pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

organizacji procesu konsultacji społecznych: NGO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej.  

Warsztaty trwać będą 4 dni, w tym czasie odbędzie się, m. in. seminarium, na którym 

przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna pt. „Jak UE wpłynęła na proces 

międzynarodowej integracji społeczno- kulturowej w naszym partnerstwie”, a także 

wyemitowany zostanie film pt. „Nasze 10 lat w UE”, nakręcony wspólnie z partnerem 

niemieckim. Ponadto warsztaty obejmą wykład europosła, dyskusję panelową z udziałem 

moderatora, która będzie okazją do wyrażenia własnych opinii i zaprezentowania własnego 

stanowiska na forum publicznym. Zaplanowano również wycieczkę integracyjną mającą na 

celu poznanie kultury i tradycji regionu. Wyjazd będzie okazją do wspólnej nauki 

podstawowych zwrotów w językach ojczystych partnerów oraz do wymiany spostrzeżeń, 

poznania dziedzictwa kulturowego, bazy turystyczno- rekreacyjnej czy tradycji kulinarnych. 

Dodatkowo odbędzie się koncert integracyjny „Blues dla niepełnosprawnych”, w którym 

udział weźmie około 600 uczestników. Koncert jako spotkanie międzykulturowe przewiduje 

wspólne śpiewanie, taniec i zabawę oraz warsztaty partycypacyjne z udziałem wolontariuszy 

pn. „Mam otwarte drzwi na Świat” . 

 

 

 



Przegląd działań oraz głównych celów projektu „Różnorodność jednoczy- razem dla 

Europy” 

Realizacja wrzesień 2015- lipiec 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RE = Recklinghausen, WO = Wodzisław, SÖ = Sörmland, JL = Jelgava] 

 

 

 

 

 

 

 

Główne cele UE: 

 Zachęcenie do demokratycznego uczestnictwa obywateli w procesie kształtowania 

polityki lokalnej 

 Promowanie różnorodności kulturowej i językowej 

 

Istota założeń projektu: 

 Radzenie sobie z różnorodnością społeczną wśród partnerów 

 Porównanie rozwoju powiatów 

 Ustalenie struktur pomiędzy lokalna polityką 

 Wpływ osób, organizacji pozarządowych i władz publicznych na społeczeństwo 

integracyjne 

 

Główne cele partnerstwa we współpracy międzynarodowej: 

 Wdrażanie nowych rozwiązań, poprzez sprawną współpracę i zrównoważony rozwój  

partnerów projektu 

 Ustanowienie modelu przyszłej współpracy wśród przedstawicieli organizacji 

pozarządowych 

 Przystąpienie do prac nad stworzeniem „Wielopoziomowego sprawowania rządów” 

na szczeblu europejskim oraz lokalnym 
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 – 05/17 
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– 07/17 
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