
Projekt „Różnorodność jednoczy- razem dla Europy” to tytuł projektu realizowanego  

w ramach programu – Europa dla Obywateli, w okresie  

od 13 września 2015 do 31 lipca 2017. 

Lider: Powiat Recklinghausen- Republika Federalna Niemiec 

Partnerzy: Powiat Wodzisławski- Rzeczpospolita Polska, Powiat Sörmland- Królestwo 

Szwecji,  Powiat Jelgava- Republika Łotewska 

Całkowita wartość projektu: 147 500,00 euro 

GŁÓWNE ZADANIA: 

 Poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie UE 

 Promowanie obywatelstwa europejskiego 

CELE PROJEKTU: 

 Rozwój poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii  

i kulturze   

 Umocnienie poczucia odpowiedzialności za UE wśród jej obywateli,  

 Pogłębienie tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia uczestników promujących 

różnorodność kulturową i językową  

 Wymiana poglądów na temat uczestnictwa w życiu demokratycznym UE 

 Wzmacnianie zaangażowania uczestników w integrację europejską na szczeblu 

lokalnym i płaszczyźnie osobistej 

 Tworzenie „sieci” interesujących zagadnień dla wszystkich partnerów projektu, 

będących ważnym środkiem umożliwiającym prowadzenie rzeczowych dyskusji  

i wymianę dobrych praktyk 

 Rozwój długotrwałej współpracy pomiędzy partnerami 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 

Realizacja projektu zakłada cykl warsztatów i konferencji odbywających się w 

poszczególnych krajach partnerów zagranicznych. 

Data Miejsce Zakres tematyczny 
rozpoczęcia  zakończenia  

13.09.2015 17.09.2015 Powiat Recklinghausen/ 

Niemcy 

Warsztaty: Wielokulturowość  

w społeczeństwie lokalnym  

i międzynarodowym- szanse, 

korzyści, wyzwania. 

15.05.2016 19.05.2016 Powiat Wodzisławski/ Polska Warsztaty: Integracja osób 

niepełnosprawnych ze 

środowiskiem. Możliwość 

społecznego  

i międzykulturowego 

zaangażowania w skali lokalnej 

i w wymiarze UE. 

10.07.2016 13.07.2016 Powiat Recklinghausen/ 

Niemcy 

Konferencja: Znaczące różnice 

pomiędzy regionami 

partnerskimi na poziomie UE. 

Opinie ekspertów krajów 

partnerskich, aktywne 



uczestnictwo polityków oraz 

studentów lokalnych uczelni  

(w tym, osób 

niepełnosprawnych, 

emigrantów) w debacie. 

01.09.2016 05.09.2016 Powiat Sörmland/ Szwecja Warsztaty: Networking- proces 

wymiany informacji w kraju 

 i na arenie międzynarodowej.  

08.05.2017 12.05.2017 Powiat Jelgava/ Łotwa Warsztaty: Metody integracji 

społecznej oraz praca socjalna - 

jako przykłady dobrych 

praktyk na Łotwie i w UE. 

10.07.2017 14.07.2017 Powiat Recklinghausen/ 

Niemcy 

Konferencja zamykająca- 

przedstawienie rezultatów 

projektu. Podpisanie listu 

intencyjnego dotyczącego 

przyszłej współpracy pomiędzy 

partnerami projektu. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


