Europa dla
obywateli
Projekt „Współpraca partnerska w obszarze kultury i edukacjiupowszechnianie wzorców przeciwdziałania uprzedzeniom rasowym i
stygmatyzacji narodów”. N.576506-CITIZ-1-2016-1-PL-CITIZ-TT został
sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla
obywateli”
Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 85 obywateli, z których 28 pochodzi z miasta partnerskiego Kaba (Węgry) oraz
57 mieszkańców Gminy Dzierzkowice (Polska).
Miejsce/Daty: Spotkanie odbyło się w Gminie Dzierzkowice (Polska) w dniach od 26.08.2016 do 30.08.2016.
Krótki opis:
26.08.2016r. w tym dniu delegacja węgierska wspólnie z mieszkańcami Gminy Dzierzkowice i młodzieżą
uczestniczyła w warsztatach poświęconych dyskusji gdzie poruszono problemy wdrożenia programów nauczania
przeciwdziałających rasizmowi i dyskryminacji. Szanse młodego pokolenia w UE jak również problem bezrobocia.
27.08.2016r. dzień ten poświęcony był edukacji i pozyskiwaniu środków z UE na dokształcanie i zdobycie
zatrudnienia. Poruszono również kwestię ksenofobii i rasizmu w przestrzeni publicznej.
Ten dzień był też poświęcony problemom organizacji pozarządowych jak również odbyło się spotkanie z
wolontariuszami, w czasie którego omówiono strukturę życia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
źródła ich finansowania.
W spotkaniu poruszono również problem dyskryminacji i wspólnej realizacji projektu przy wsparciu ze środków z
UE.
28.08.2016r. dzień ten był poświęcony tematyce kultury i dziedzictwu zarówno polskiemu jak i
węgierskiemu.
Udział w dożynkach gminnych 2016 umożliwił szersze poznanie tradycji i kultury jak również możliwość
zapoznania się z rękodziełem artystycznym w wykonaniu miejscowych artystów oraz naszych przyjaciół
węgierskich.
Goście węgierscy mieli możliwość udziału w obchodach Gminnego Święta Plonów gdzie prezentowały się liczne
delegacje wieńcowe nawiązujące do regionalnych i narodowych tradycji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
potrawy regionalne wykonane przez naszych przyjaciół tj. zupa gulaszowa- węgierska potrawa regionalna, która
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników dożynek. Natomiast z koła gospodyń wiejskich z Gminy
Dzierzkowice przygotowały wiele potraw regionalnych takich jak: pierogi, bigos i grochówkę.
W dniu 29 sierpnia zorganizowano konferencję, gdzie dokonano prezentacji dotyczącej historii i inwestycji
zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych miasta Kaba i Gminy Dzierzkowice, gdzie wójt gminy przedstawił
projekty sfinansowane przy wsparciu środków z UE.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu, kierownicy jednostek pozarządowych oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych, przedstawili krótkie informacje o swoich jednostkach i struktury organizacyjne.
Zorganizowano wystawę rękodzieła artystycznego i spotkanie z twórcami ludowymi. W czasie konferencji:
przedstawiono strukturę i współpracę miasta Kaba, LGD, Ziemi Kraśnickiej jak również współpracę z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kraśniku gdzie poruszono problemy bezrobocia.
W dniu 30 sierpnia zorganizowano spotkanie z lokalnymi przedstawicielami oraz odbyła się wizyta u
przedstawicieli owoców miękkich. Nasi goście odwiedzili również spółdzielnie ogrodniczą, która zajmuje się
skupem i przetwarzaniem malin i porzeczek.
W tym dniu również delegacje poszczególnych krajów odwiedzili cmentarze wojenne w Gminie Dzierzkowice i
złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Powołano zespół do opracowania projektu współpracy 2016-2020 pomiędzy
samorządem Gminy Dzierzkowice a miastem Kaba z uwzględnieniem współpracy szkół i wymiany młodzieży.

