
MI A CÉLUNK?

A huszonegyedik században Európa

elérte a válság pontját az európai

identitás felépítésében. Valójában az

elmúlt években számos, az egész

Európában zajló esemény

megkérdőjelezte az Európai Unió fő

gondolatát és alapvető értékeit: az

euróövezeti válság, a migrációs válság

és a Brexit az euroszkepticizmus

növekedéséhez vezetett. Ezek az

események megváltoztatták a

polgárok gondolkodásmódját az EU-

val kapcsolatban, akiknek egy része

elkezdett kételkedni ezen intézmény

értékeiben. 

 

Ez veszélyeztetheti Európa jövőjét és

az európai társadalmak jólétének

biztosítását, mivel ezek szorosan

kapcsolódnak a közös célkitűzések

kidolgozásához és az uniós

közszférában való erős részvételhez.

Következésképpen, itt az ideje, hogy

az európai állampolgárok, különös

tekintettel a fiatalok, akik hamarosan

szembekerülnek a mostani helyzet

következményeivel, aktívan részt

vegyenek az európai tudat

megerősítésében, ami az európai

uniót és a jövőjét illeti. Illetve az is

fontos, hogy ezekért cserébe az

európai intézmények meghallgassák,

és megvalósítsák az irányelveikkel az

állampolgárok elvárásait.

EURÓPA NEHÉZ IDŐKBEN
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Az U4EU projekt, amelyet az

Európai Unió az Európa a

polgárokért programmal támogat,

célja a görög, bolgár, spanyol, olasz,

német, belga, magyar, portugál és

holland fiatal polgárok

demokratikus és polgári

részvételének ösztönzése,

lehetőséget ad nekik arra, hogy

kifejezzék aggodalmaikat és

jövőképüket az európai identitással,

sokszínűséggel és Európa jövőjével

kapcsolatos közös kihívásokkal

kapcsolatban.

 

A 2020 márciusától 2022

szeptemberéig megvalósuló projekt

célja kilenc különféle európai

országból származó fiatalnak

hangot adni és lehetőséget adni

számukra a közszféra

aggodalmainak kifejezésére,

ötleteik cseréjére, saját javaslataik

előterjesztésére és multikulturális

közösségi párbeszéd létrehozására

Európa jövőjéről.



KIK?: A PARTNEREK

Az U4EU projekt eredménye 9

nonprofit szervezet és civil szervezet

európai partnerségének létrejötte:

 

Az ANCE nagyon széles tapasztalattal

rendelkezik az EU által finanszírozott

projektek koordinálásában és

irányításában. Fő tevékenységi

területe a kiszolgáltatott társadalmi

csoportok és a fiatalok támogatása,

valamint a fenntartható fejlődés

előmozdítása.

 

A KMGNE több mint 100 kutatási és

konzultációs projektet hajtott végre a

fenntarthatósággal kapcsolatban és

tudományos alapon kísérte és

gyakorlatilag végrehajtott számos

ifjúsági oktatási projektet.

 

Az MKC a polgári részvétellel, a

migránsok / menekültek

integrációjával és az emberi jogokkal,

valamint az ifjúsággal foglalkozik és

tapasztalattal rendelkezik a

kampányokban, a

figyelemfelkeltésben, a művészetek

és a kultúra felhasználásában a

társadalmi változásokhoz.

 

A Nous kulturális területen működik

az európai lehetőségek előmozdítása

érdekében. Rendezvényeket,

fesztiválokat, kulturális cseréket és

művészeti rendezvényeket szervez az

Európa által kínált lehetőségek

kommunikálására.

A CLUBE célja a személyes,

társadalmi, szakmai, állampolgári és

kapcsolati készségek fejlesztése,

valamint a fiatalok és kiszolgáltatott

csoportok részvételének, képessé

tételének és társadalmi

befogadásának előmozdítása.

 

A TELEDUCA a tinédzserek, fiatalok,

nők, bevándorlók és más társadalmi

csoportok elkötelezettségét

biztosítja, amelyek jobb

lehetőségeket kínálnak önkifejezésre

és önmegjelenítésre szembenézve a

média és a kulturális iparágak

hatalmával.

 

Az UNITED a nacionalizmus, a

rasszizmus és a fasizmus elleni

európai hálózat. Koordinálja a

kampányokat, konferenciákat

szervez, projektekben vesz részt,

kiadványokat készít és támogatja a

diszkrimináció elleni tiltakozást.

 

A CCB egy nem kormányzati

szervezet, amely elősegíti a kultúrák

közötti párbeszédet és a konfliktusok

átalakulását, ösztönözve a különböző

közösségek embereit a sokféleség

pozitív kezelésére.

 

A YEL célja, hogy a fiatalok számára

készségeket, ismereteket és

hálózatokat biztosítson az aktív

szerepléshez az európai és a globális

kihívások kezelésében. A YEL szervezi

a Fiatal Európai Tanácsot is, amely

politikai ajánlásokat készít és

bemutat az EU Tanácsának.



BESZÉLJÜNK EURÓPÁRÓL

Hét közösségi párbeszéd eseményt szerveznek a
polgárok és más érdekelt felek között
Spanyolországban, Olaszországban,
Hollandiában, Németországban,
Magyarországon, Belgiumban és Portugáliában.

HATÁSKELTÉS: LECKÉK
CIVILSZERVEZETEKTŐL

Az összes részt vevő ország civil
szervezeteit Athénban (Görögország)
fogják összehozni annak érdekében,

hogy tájékoztassák a polgárokat az
önkéntesség fontosságáról.

ADJUNK HANGOT ÉS
HATALMAT A
PROJEKTNEK!

Nemzeti videókból álló
integrált videót vetítenek az
Európai Parlamentben.

U4EUproject.eu@U4EUproj @U4EUproject

„MIT JELENT
SZÁMOMRA EURÓPA…?”

7 videó készítése, ahol a fiatalok
megosztják véleményüket és
aggodalmaikat Európa jövőjével
kapcsolatban.

REFLEXIÓ EURÓPA JÖVŐRÉRŐL

Szófiában (Bulgária) workshopot
szerveznek az ifjúság számára az EU

jövőjével kapcsolatos viták megvitatására
és az ajánlástervezet készítésére.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁN KERESZTÜL!

MIKOR?: AZ
IMPLEMENTÁLÁS

KÖZÖSSÉGI MÉDIA LAKÓK
TÁMOGATÁSA

A projekt összes videóját és
tevékenységét a közösségi
médiában terjesztik.

MIT JELENT EURÓPA AZ EURÓPAI
FIATALOK SZÁMÁRA?

A közösségi párbeszédek eredményeinek
összefoglalását e kiadványban mutatják

be.

( 2020. március – 2020. szeptember)

https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/u4euproject/
https://www.instagram.com/u4euproject/

